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PLANO DE TRABALHO  

1. 1. DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil: Rede Cidadã 

CNPJ: 05.461.315/0001-50 Data de Abertura do CNPJ: 26/12/2002 

Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, Nº 295, 5º andar. 

Bairro:  Lourdes Cidade: Belo Horizonte CEP: 30.180-120 

Telefone:  

(31) 3290-8000; 

(31) 99956-1783  

E-mail:  

redecidada@redecidada.org.br; 

parceriaspublicas@redecidada.org.br; 

viviane.werneck@redecidada.org.br.  

 

Nome do representante legal: Ângela de Alvarenga Batista Barros 

Endereço residencial do representante legal:  

Rua Marquês de Maricá, Nº 190, apartamento 802. 

CPF: 056.279.586-34 R.G.: M-1.119.282 Telefone: (31) 3290-8000 

Período de Mandato da Diretoria:  

De 17/10/2020 a 17/10/2023. 

2. Registro no CMDCA 

Nº registro: 0274  Data vencimento: 04/07/2022 

Programas Inscritos (Proteção OU Socioeducativo): Programa de Aprendizagem. 

Regime (s) inscrito: Proteção/Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. 
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Nome Programa da OSC:  

Mais Empregabilidade. 

3. Responsável pela execução do Plano de Trabalho:  

Nome: Marcela Vieira 

Telefone: 31 98472-4652 e-mail: marcelavieira@redecidada.org.br  

 

DADOS DA PARCERIA 

2. NOME DO PROJETO 

Mais Empregabilidade. 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

12 meses. 

4. OBJETO DA PARCERIA 

Promover oficinas para o desenvolvimento de competências socioemocionais e 

profissionais, para adolescentes pretos e pardos, candidatos e/ou egressos de 

Programas de Socioaprendizagem, em Belo Horizonte – MG. 

5. PÚBLICO ALVO 

168 (cento e sessenta e oito) adolescentes pretos e pardos, com idade entre os 15 

(quinze) anos e 18 (dezoito) anos, candidatos e/ou egressos dos Programas de 

Socioaprendizagem desenvolvidos em Belo Horizonte - MG. 

6. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Belo Horizonte – MG. 
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7. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Atualmente, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, com mais de 200 milhões 

de habitantes, sendo estimado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, em pesquisa 

social do ano de 2021, o contingente de 49,95 milhões de pessoas com idade entre 

os 15 e 29 anos. 

A população nessa faixa etária vivencia um momento de grandes transformações 

impulsionadas, principalmente, pelo anúncio da pandemia, em março de 2020, com 

elevação das contaminações por COVID-19 (SARS-CoV-2).  

Do anúncio da pandemia até o momento atual, já se passaram mais de um ano e, 

durante esse período, o desemprego atingiu recordes históricos em nosso país, sendo 

a população de 15 a 29 anos, a mais afetada.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, divulgados em 

10/05/2021, demonstraram a taxa de desocupação por grupo etário. Entre a 

população com faixa etária de 14 a 17 anos, a taxa chegou a 42,7%; entre os jovens 

de 18 a 24 anos, a taxa foi de 29,8%.  

Entre os fatores que dão causa a elevada taxa de desocupação dessa população, 

estão os níveis de escolaridade e a ausência de qualificação e experiência no mercado 

de trabalho. Para a população de 14 a 17 anos, a situação é mais agravada, pois o 

trabalho só é permitido, nessa faixa etária, em condições específicas, como na 

condição de aprendiz.  

Para além disso, a questão étnico-racial também influencia no perfil da população 

desempregada. O racismo estrutural brasileiro segrega negros no mercado de 

trabalho, demonstrando isso, o IBGE apurou que, no quarto trimestre de 2020, os 

negros representavam 72,9% dos desempregados do Brasil, de acordo com o 

levantamento dos desocupados, 11,9% são pretos e 50,1% pardos. 

Ainda sobre o desemprego, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, realizada pela Fundação João Pinheiro e Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em março de 
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2021, a taxa de desemprego chegou a 17,9% da PEA (População Economicamente 

Ativa) da capital mineira. 

Para transformar a realidade da população desocupada são necessárias ações que 

sejam capazes de apoiar na geração de trabalho e renda. Nesse sentido, a Rede 

Cidadã propõe o Mais Empregabilidade, como uma ação de apoio a profissionalização 

e permanência no mundo do trabalho para os adolescentes pretos e pardos, egressos 

dos programas de socioaprendizagem.  

O projeto Mais Empregabilidade é apresentado ao Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA de Belo Horizonte, de acordo com o instrumento 

jurídico de proteção integral da criança e do adolescente, Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei Nº. 8099/90. 

A pesquisa Juventude e Pandemia, divulgada em 11/08/2021, no Dia do Estudante, 

pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), em parceria com instituições como: 

Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede 

Conhecimento Social, Visão Mundial e Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), revelou que 6 em cada 10 estudantes estão 

em busca de emprego no Brasil.  

Empregar esse público significa garantir os direitos à profissionalização e à proteção 

ao trabalho. O Estado, a família e a sociedade devem agir para garantir esses direitos, 

sem prejuízo do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, psicológico e cultural dos 

adolescentes. 

As políticas públicas de geração de emprego e renda para os adolescentes e jovens 

devem ser sustentáveis, ou seja, progressivas. Não basta inserir no mundo do 

trabalho, mas é preciso ofertar condições para permanência. Por isso, a Rede Cidadã, 

investe no desenvolvimento socioemocional do público dos seus programas e 

projetos.  

O desenvolvimento socioemocional é um diferencial apreciado pelo mercado de 

trabalho, as pessoas que desenvolvem suas competências socioemocionais lidam 
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melhor com as constantes transformações do mundo e, consequentemente, se 

adaptam melhor as exigências do mercado de trabalho.  

O projeto Mais Empregabilidade propiciará o desenvolvimento das competências 

socioemocionais, bem como de competências profissionais, para o público mais 

afetado pelo desemprego atualmente, que são os adolescentes pretos e pardos.  

É sabido que ainda estamos vivenciando um momento pandêmico, a expectativa é 

que a capital mineira inicie a imunização contra o COVID-19, do grupo com idade 

inferior aos 18 anos, no último trimestre de 2021. 

Todavia, o fim das medidas de isolamento social, para o primeiro semestre de 2022, 

é um cenário hipotético. Um estudo da Revista Exame, elaborou quatro diferentes 

cenários para ano de 2022. Em um desses cenários, de acordo com publicação da 

data de 18/08/2021, em áreas de alta densidade populacional e baixa qualidade de 

vida, 71,5% dos brasileiros poderão contaminar-se com o coronavírus. Diante disso, 

a Rede Cidadã executará o projeto Mais Empregabilidade, de forma remota no 

primeiro semestre de 2022, e de forma presencial no segundo semestre.  

A metodologia do projeto Mais Empregabilidade, em ambos os formatos, propiciará 

os usuários, ora participantes, uma experiência de aprendizado intuitiva e conectada 

para aumentar as chances de empregabilidade e o tempo de permanência no 

mercado de trabalho, por meio de oficinas de formação, para adolescentes pretos e 

pardos, oriundos e/ou candidatos de programas de socioaprendizagem do município. 

 

O projeto visa, portanto, a modificação do cenário social, com a inserção e 

permanência dos usuários no mundo do trabalho, levando resultados positivos para 

todo o círculo social aonde estão inseridos, por meio de oportunidades de conquista 

de renda para contribuir com a transformação da realidade atual, reduzindo os níveis 

de vulnerabilidade social do público do projeto, para autonomia e protagonismo, 

fundamentais para o processo de inclusão social e produtiva dos usuários do projeto. 
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8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Formar adolescentes pretos e pardos, candidatos e/ou egressos dos 

Programas de Socioaprendizagem, por meio de oficinas, para desenvolvimento 

de competências socioemocionais e profissionais; 

 Compor o Banco de Talento (BT) da Rede Cidadã, com o perfil profissional dos 

adolescentes formados, com frequência superior a 60%; 

 Realizar o encaminhamento e monitoramento profissional dos usuários, 

articulando com parceiros públicos e privados. 
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9. FORMA DE EXECUÇÃO: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO METAS AÇÕES 
INÍCIO E 

TÉRMINO 

INDICADOR 

(da meta) 

DOCUMENTOS 

DE 

VERIFICAÇÃO 

Formar 

adolescentes pretos 

e pardos, 

candidatos e/ou 

egressos de 

Programas de 

Socioaprendizagem, 

por meio de oficinas, 

para 

desenvolvimento de 

competências 

Estruturar o projeto 

Realizar 

contratação e/ou 

treinamento da 

equipe, adquirir 

materiais para 

uso no projeto. 

Mês 01 

Nº de 

profissionais 

contratados 

e/ou treinados 

para execução 

do projeto. 

Registros dos 

profissionais 

contratados e 

lista de presença 

dos treinados. 

Formar 168 

adolescentes 

pretos e pardos, 

candidatos e/ou 

egressos de 

Programas de 

Mobilizar, 

sensibilizar, no 

mínimo, 200 

(duzentos) 

adolescentes 

com perfil para 

Mês 02 ao 

mês 08 

Nº de 

adolescentes 

formados. 

Relatórios e lista 

de presença1. 

                                                           
1 Os relatórios e lista de presença serão os documentos de verificação para as formações remotas e presenciais. Os relatórios e lista de presença das formações remotas 
serão emitidos diretamente da Plataforma Academia Promover que disponibiliza dados dos usuários que acessaram e tempo de acesso. 
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socioemocionais e 

profissionais 

Socioaprendizagem 

formados. 

participação do 

projeto.  

Formar 08 (oito) 

turmas de 

oficinas para 

formação dos 

adolescentes 

Mês 02 ao 

mês 09 

Desenvolver 

competências 

socioemocionais 

e profissionais 

para 168 (cento e 

sessenta e oito) 

adolescentes 

Mês 02 ao 

mês 09 

Compor o Banco de 

Talento (BT) da 

Rede Cidadã, com o 

perfil profissional 

dos adolescentes 

Cadastrar no BT da 

Rede Cidadã, no 

mínimo 84 (oitenta 

e quatro) perfis 

profissionais. 

Indicar os perfis 

cadastrados no 

Banco de 

Talentos (BT) às 

oportunidades no 

Mês 03 ao 

11 

 

Nº de perfis 

cadastrados no 

BT; 

Relatórios. 
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formados, com 

frequência superior 

a 60% 

 

mundo do 

trabalho 
 

Comunicar os 

adolescentes 

das 

oportunidades 

disponíveis 

adequadas ao 

seu perfil 

Mês 03 ao 

11 

Orientar os 

adolescentes 

para participação 

em processos 

seletivos  

Mês 03 ao 

11 

Realizar o 

encaminhamento e 

monitoramento 

profissional dos 

Encaminhar e 

monitorar 

profissionalmente, 

no mínimo 42 

Encaminhar para 

oportunidades no 

mundo do 

trabalho 

Mês 03 ao 

11  

 

Nº de 

adolescentes 

Relatórios e e-

mail com 

informações 
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usuários, 

articulando com 

parceiros públicos e 

privados.  

 

(quarenta e dois) 

usuários 
Acompanhar os 

desafios do 

período de 

adaptação 

profissional 

Mês 03 ao 

12 

encaminhados 

e monitorados. 

sobre o 

encaminhamento. 

Auxiliar na 

superação dos 

desafios 

profissionais  

Mês 03 ao 

12 
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10. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

A metodologia do projeto Mais Empregabilidade foi elaborada para promover o apoio 

integral aos usuários, com foco no desenvolvimento socioemocional e de habilidades 

pautadas nas necessidades dos adolescentes pretos e pardos, oriundos e/ou candidatos 

de programas de socioaprendizagem. 

Para alcançar o público, o projeto Mais Empregabilidade será divulgado no município de 

Belo Horizonte por meio de folders e panfletos com informações sobre o projeto e o 

cadastro.  

O público interessado em participar do projeto poderá obter mais informações com a 

equipe da Rede Cidadã. Para isso cada profissional da Rede Cidadã que trabalhará no 

projeto Mais Empregabilidade receberá um smartphone com serviço de telefonia e 

internet, que permitirá a realização de contatos com os usuários do projeto e o público 

interessado. 

Os usuários, ao ingressarem no projeto, terão a oportunidade, por meio de oficinas, de 

fortalecer suas competências e habilidades socioemocionais e, ainda, poderão ampliar o 

acesso as oportunidades no mundo trabalho.  

O projeto possibilitará: 

 Inclusão social; 

 Autoconhecimento; 

 Desenvolvimento de competências socioemocionais; 

 Desenvolvimento de competências profissionais; 

 Geração de trabalho e renda. 

No primeiro semestre de 2022, as oficinas de formação serão ofertadas em formato 

remoto, de modo a preservar à saúde física e emocional dos usuários e da equipe, de 

acordo com as orientações das autoridades sanitárias para prevenção das contaminações 

pelo coronavírus. 
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Para participação das oficinas no formato remoto será pré-requisito que os usuários 

cadastrados possuam acesso ao serviço de internet e equipamento tecnológico que 

permita assistir as oficinas e realizar as atividades.  

No formato remoto, as oficinas serão desenvolvidas em ambiente online, na plataforma 

Academia Promover, preparada pela Rede Cidadã para atender as necessidades dos 

usuários, sem prejuízo do aprendizado e da interação social.  

Já, no segundo semestre, com o avanço da imunização entre o público alvo do projeto, as 

ações acontecerão de modo presencial.  

Durante o período de execução do projeto, os profissionais deverão planejar as oficinas, 

ministra-las, realizar o gerenciamento das ações do projeto, elaborar relatórios e oferecer 

suporte aos adolescentes, sendo essencial para realização dessas atividades a utilização 

de notebooks, equipamentos que devem ser disponibilizados para toda a equipe.  

A metodologia da Rede Cidadã, para ambos os formatos, permitirá aos usuários vivenciar 

uma experiência concreta e lúdica, baseada nas experiências dos usuários, com vistas ao 

aprimoramento dos conhecimentos e incentivo a novos aprendizados.  

O projeto prevê 12 (doze) meses de execução, sendo 08 (oito) meses destinados ao 

processo de formação (2º ao 9º mês). Neste período, serão formadas 04 (quatro) turmas, 

na modalidade remota mediadas por ferramentas tecnológicas; tendo cada turma 

capacidade de formar até 28 (vinte e oito usuários). No método presencial também serão 

formadas 04 (quatro) turmas, mas, neste método, cada turma terá capacidade de formar 

até 14 (quatorze) usuários.  

Para as turmas formadas no modelo remoto a carga horária total das oficinas será de 53 

horas, distribuídas da seguinte forma:  os 4(quatro) encontros da fase de Acolhimento com 

carga horária diária de 4 horas e 11 (onze) encontros da fase de Desenvolvimento de 

Habilidades com carga horária de 3 horas diárias cada, sendo as 4 (quatro) horas 

restantes para atividades auto instrucionais.  

A carga horária total das turmas de formação presencial será de 56 horas, com encontros 

diários com duração de 4 horas para ambas as fases.  
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O material didático de apoio às formações será disponibilizado na Plataforma digital para 

os usuários das oficinas remotas. Para os usuários que farão a formação presencialmente 

serão ofertadas apostilas para utilização durante os encontros. 

As oficinas presenciais serão realizadas no espaço da Rede Cidadã na Avenida dos 

Andradas, Nº 302, Centro, Belo Horizonte. Para deslocamento, os usuários receberão 

vale-transporte com passagens diárias para ida e volta das formações. Além disso, para 

as turmas presenciais também será ofertado, diariamente, lanche aos usuários. 

Durante o período de execução do projeto, o espaço da Rede Cidadã, na Avenida dos 

Andradas, Nº 302, será referência para todos os usuários, ficando disponível para, caso 

precisem, buscar informações e suporte da equipe. 

Para manter o espaço disponível será necessário o pagamento das salas utilizadas e 

aquisição de materiais de escritório. 

Sobre a execução, no primeiro mês do Projeto, acontecerão as atividades de estruturação. 

Neste período, será realizada a contratação e preparação da equipe, aquisição de 

materiais necessários à execução do projeto e elaboração do cronograma das atividades. 

Toda equipe será remunerada nesta etapa. 

Após o término das oficinas até o fim do projeto, os profissionais dedicarão exclusivamente 

as ações de encaminhamento profissional e monitoramento de percurso. Vale frisar, que 

os profissionais, durante todo projeto, irão articular para fortalecer parcerias. 

Concomitantemente ao período das oficinas, os profissionais realizarão o 

encaminhamento para oportunidades e o monitoramento do percurso dos usuários.  

DESENVOLVIMENTO: 

A metodologia do projeto será dividida em fases, sendo elas: 

1ª Fase: Identificação e Sensibilização 

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

sensibilização serão: mapeamento dos usuários, encaminhamento da rede 

socioassistencial, demanda espontânea e busca ativa. 
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Os usuários identificados e sensibilizados deverão realizar o cadastro para participar do 

projeto. Identificados, sensibilizados e cadastrados, os usuários participarão da segunda 

fase.  

2ª Fase – Acolhimento (16 horas) 

Nesta fase, iniciam-se os encontros. Os encontros terão os seguintes temas: 

1 - Ponto de Partida; 

2 - Reconhecer a identidade; 

3 - Minhas Habilidades; 

4 - Oportunidades e Propósitos. 

Nesta fase, os usuários realizarão o teste de perfil comportamental – profiler, por meio da 

realização do teste os usuários identificarão suas competências potenciais e assim 

poderão traçar o seu Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, que orientará para 

inserção e permanência no mundo do trabalho. 

Concluído o acolhimento, passaremos à terceira fase. 

3ª Fase – Desenvolvimento de Habilidades (37 Horas - Formato remoto/40 Horas - 

Formato presencial). 

A formação socioemocional realizada pela Rede Cidadã é um processo educativo 

vivencial que integra o reflexivo e o emocional, numa visão integral do ser. Esse método 

vai muito além dos treinamentos somente cognitivos, limitados pela dissociação da mente 

com as emoções. O método cuida das emoções, permitindo a verdadeira expressão da 

identidade pessoal, social, profissional e planetária integradas, gerando valor para vida e 

para o trabalho. 

Nessa abordagem abrangente estão contidos diversos aspectos do movimento e da 

consciência corporal, incluindo fatores como a atitude de responsabilidade frente a vida, 

autoestima, confiança, empatia, autonomia, função de vínculo, criatividade, entre outras 

dimensões decorrentes do autoconhecimento. 
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Para fluidez do método o espaço físico propicia a movimentação do grupo, com resgate 

da emoção, do sentir, no individual e no coletivo, co-construindo o conhecimento. Assim, 

para realização dessa formação em método dinâmico serão utilizadas as cadeiras de 

meditação.  

Os encontros desta fase terão as seguintes abordagens: 

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 auto instrucionais. 

A frequência dos usuários será monitorada no método remoto e presencial, sendo sua 

participação certificada quando obter frequência mínima de 60% de participação das fases 

de Acolhimento e Desenvolvimento de Habilidades.  

4ª Fase – Encaminhamento para Oportunidades 

Durante as formações os usuários interessados em oportunidades de emprego e renda 

identificarão, com apoio da equipe do projeto, o seu perfil profissional.  Identificado o perfil, 

os usuários que concluírem as etapas de acolhimento e formação socioemocional, com 

frequência superior a 60%, passarão a compor o Banco de Talentos (BT) da Rede Cidadã. 

A partir disso, a equipe da Rede Cidadã realizará o encaminhamento profissional dos 

usuários, de acordo com as oportunidades identificadas junto aos parceiros.  

Os candidatos inseridos no mundo do trabalho serão acompanhados por psicólogo que 

fará, durante o período do projeto, o monitoramento junto ao RH da empresa contratante 

do processo de adaptação do recém contratado. Os usuários empregados que sentirem 

dificuldades no processo de adaptação poderão solicitar também o atendimento sob 

demanda, sempre que necessário. O acompanhamento garantirá maior segurança no 
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processo de inserção dos usuários no mundo do trabalho, a fim de aumentar o tempo de 

permanência no novo emprego. 

Para os usuários que tiverem dificuldades de inserção, será proposta a identificação e 

análise dos motivos para a revisão do Plano de Vida e posterior encaminhamento para 

novas oportunidades em projetos da Rede Cidadã. 
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11. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES NO PROJETO 
QUANT. 

PESSOAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TIPO DE 

VÍNCULO 

Nº DE 

MESES 

VALOR MENSAL 

INDIVIDUAL 

Gestor de Projetos 

Liderar a equipe que atua diretamente com a 

aplicação do projeto, garantindo que os 

recursos adequados estejam mobilizados 

para atender os compromissos operacionais, 

contratuais e econômicos da proposta. Deve 

gerenciar, acompanhar e apoiar sua equipe 

na execução das atividades previstas, além 

de reportar os resultados desses territórios 

junto ao Gerente de Operações. Este 

profissional é responsável também pela 

seleção e avaliação da equipe e por garantir 

adequada infraestrutura local. 

01 20 CLT 12 R$ 2.397,56 

Assistente Social 

Prestar apoio social ao usuário em condição 

de vulnerabilidade, garantindo a atenção, 

defesa e proteção às pessoas em situações 

01 30 CLT 12 R$ 1.870,61 
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de risco social, procurando assegurar seus 

direitos, abordando-os, sensibilizando-os e 

identificando suas necessidades e 

demandas. Atua em parceria com o psicólogo 

na mediação de possíveis conflitos e como 

suporte no acompanhamento diário das 

frentes de trabalho e formação 

socioemocional. Deve encaminhar os 

usuários aos serviços públicos da assistência 

social, saúde entre outros, quando se fizer 

necessário. Realizar ações com temáticas 

concernentes a questões do trabalho para o 

público em vulnerabilidade; auxiliar na 

emissão dos pareceres técnicos que 

subsidiarão a supervisão. 

Analista de 

Desenvolvimento Humano 

Desenvolver pessoas inseridas no projeto 

realizando um trabalho estruturado por meio 

de vivências pautadas em técnicas integradas 

de acesso à consciência corporal, 

trabalhando práticas de respiração circular, 

Educação Biocêntrica, dança circular e outras 

técnicas com o objetivo de restaurar o valor 

do trabalho para a vida; trabalhar o coeficiente 

emocional a partir do desenvolvimento do seu 

02 30 CLT 12 
R$ 2.494,00, por 

profissional. 

D4Sign 7a3a0414-84a3-4291-805a-771b2e16340f - 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 19 
          Belo Horizonte / MG - CEP: 30180-120 
                                  Telefone: (31) 3290-8000 
                                  redecidada@redecidada.org.br | www.redecidada.org.br 

 

Classificação da informação: Pública 

autoconhecimento, capacitando as pessoas a 

lidar com os conflitos e superar as suas 

crenças limitantes; propiciar o início/retorno 

ao mundo do trabalho; propiciar uma 

oportunidade de construção do propósito de 

vida e trabalho, promovendo o protagonismo 

destas pessoas na construção de uma 

sociedade melhor para se viver. 

Psicólogo de 

encaminhamento e 

acompanhamento 

Realizar ações e atividades de avaliação 

psicossocial junto aos usuários, famílias, 

empresas e parceiros do projeto. Deve 

preservar a integridade dos adolescentes, 

respeitando suas condições pessoais e 

profissionais em desenvolvimento, sem deixar 

de avaliar as condições e exigências 

profissionais do mundo corporativo. 

01 40 

 

CLT 

 

12 R$ 2.494,00 
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12. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Não há contrapartida. 

 

13. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: 

13.1. PREVISÃO DE RECEITAS  

ORIGEM VALOR 

Repasse R$423.460,82 

Contrapartida R$0,00 

Total R$423.460,82 

 

13.2. PREVISÃO DE DESPESAS 

Conforme Planilha Orçamentária anexa ao Plano de Trabalho. 

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcela Mês  Valor 

1ª 1 R$ 123.460,82 

2ª 4 R$ 100.000,00 

3ª 7 R$ 100.000,00 

4ª 10 R$ 100.000,00 

TOTAL  R$ 423.460,82 
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15. ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC 

 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021. 

 

______________________________ 
Ângela de Alvarenga Batista Barros 

Presidente da Rede Cidadã. 
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