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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Razão Social: Rede Cidadã 

CNPJ: 05.461.315/0001-50 

Endereço completo (Matriz): Rua Alvarenga Peixoto, Nº. 295, 5º andar, Bairro Lourdes, 

Belo Horizonte, CEP: 30.180-120 

Telefone: (31) 99956-1783/ (31) 98396-7560 

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

Banco: Bradesco 

Agência: 3484 

Conta Corrente: 21.7584-3  

Obs.: Conta provisória. Após aprovação, será providenciado conta definitiva. 

Nome do representante legal: Ângela de Alvarenga Batista Barros 

Função: Presidente 

RG: M 1.119.282 

CPF: 056.279.586-34 

Telefone: (31) 3290-8000 

Celular: (31) 98396-7560 

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

 

2. OBJETO DA PARCERIA 

Termo de Colaboração para execução do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho - ACESSUAS TRABALHO, no município de Rio Acima/MG. 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

A partir da assinatura e publicação do Termo de Colaboração com prazo de vigência até 31 de 

dezembro de 2021. 
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4. PÚBLICO ALVO 

400 (quatrocentas) pessoas em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 14 a 59 anos, 

residentes em área urbana ou rural, com prioridade para usuários de serviços, projetos e 

programas de transferência de renda socioassistenciais, em especial: 

a) Beneficiários do Programa Bolsa Família; 

b) Pessoas inscritas no Cadastro Único; 

c) Pessoas com deficiência; 

d) Jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e 

egressos; 

e) Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, egressos e suas 

famílias; 

f) Famílias com presença de situação de Trabalho Infantil; 

g) Famílias com pessoas em situação de privação de liberdade; 

h) Famílias com crianças em situação de acolhimento provisório; 

i) População em situação de rua; 

j) Adolescentes e jovens no serviço de acolhimento e egressos; 

k) Indivíduos e famílias residentes em territórios de risco, em decorrência do tráfico de 

drogas; 

l) Indivíduos egressos do Sistema Penal; 

m) Pessoas retiradas do trabalho escravo; 

n) Mulheres vítimas de violência; 

o) Jovens negros em territórios de risco; 

p) Adolescentes vítimas de exploração sexual; 

q) Comunidades e Povos Tradicionais; 

r) Populações lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBTQIA+; e  

s) Dentro outros, para atender especificidades territoriais e regionais. 

A forma de acesso dos usuários ao Programa poderá ser por busca ativa, demanda espontânea, 

ou ainda por meio dos encaminhamentos através dos serviços socioassistenciais. 

 

5. OBJETIVO GERAL 

Promover a integração dos usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho, 

por meio da articulação, identificação, sensibilização, desenvolvimento de habilidades e 

orientação para o mundo do trabalho. 
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6. OBJETIVO ESPECÍFICO 

a. Apoiar o acesso e a permanência dos seus usuários no mundo do trabalho por meio do 

aporte da rede socioassistencial e de outras políticas; 

b. Mobilizar, informar, orientar, encaminhar e monitorar a trajetória dos usuários e 

famílias no mundo do trabalho; 

c. Respeitar o protagonismo, a participação cidadã, os desejos, as trajetórias de vida e 

história, considerando suas fragilidades e, sobretudo, suas potencialidades; 

d. Contribuir para a promoção da intersetorialidade. 

 

 

7. JUSTIFICATIVA 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é conhecida como Constituição 

Cidadã, pelo conjunto de direitos e deveres determinados, estando entre eles a Assistência 

Social, que desde de 1988 integra o sistema de proteção social brasileiro.  

O Programa ACESSUAS Trabalho surgiu como política de Assistência Social para concretizar 

um dos objetivos da Assistência Social, que é a promoção da integração ao mundo do trabalho.  

O Brasil, historicamente, é um país com elevado índice de desigualdade social, mas desde o 

último ano a desigualdade tem-se expandido, em virtude da pandemia da COVID-19, que assola 

o mundo, limitando o acesso a direitos e diminuindo oportunidades de superação dos níveis de 

desigualdade social para grande parte da população.  

A qualidade da educação, saúde, raça, crença e gênero, associados à falta de experiência e 

qualificação profissional, são fatores que contribuem para a discrepância entre as realidades da 

sociedade. Em 27/05/2021, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), divulgou 

uma pesquisa que revelou que o desemprego no Brasil atingiu recorde no primeiro trimestre 

deste ano, sendo mais de 14,8 milhões de desempregados no país. 

Sem oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, para garantir o autossustento e com a 

necessidade de contribuir financeiramente com o núcleo familiar, grande parte da população 

submete a trabalhos informais, sem direitos trabalhistas e previdenciários.  

A execução do Programa ACESSUAS Trabalho objetiva colaborar com a promoção ao acesso 

ao mundo do trabalho, apoiando com a diminuição dos índices de desemprego e redução da 

situação de vulnerabilidade social. 
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A Rede Cidadã, como entidade de Assistência Social, entende o Programa como essencial para 

população, por isso, propõe a execução indireta do ACESSUAS Trabalho com colaboração 

mútua do município de Rio Acima/MG e a rede socioassistencial, para realizar qualificação 

profissional dos usuários do Programa e inserção ao mundo do trabalho. 

De modo histórico, pessoas hipossuficientes sempre estiveram à margem das oportunidades, 

principalmente, de acesso digno ao mundo do trabalho, exercendo atividades informais, de 

forma precária e enfrentando recorrentes situações que ameaçam os direitos humanos e sociais. 

A Assistência Social, como garantidora de direitos e promotora de políticas públicas, visa a 

aproximação dos seus usuários ao conjunto de estratégias para superar as condições de 

vulnerabilidade social, por meio da articulação intersetorial e institucional nos territórios. O 

acesso ao mundo do trabalho é responsabilidade do Estado e um direito do cidadão. 

Nessa perspectiva, ACESSUAS Trabalho é um programa do Governo Federal, executado nos 

municípios e no Distrito Federal, que busca autonomia dos usuários da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e possui como premissas a identificação, sensibilização, o 

desenvolvimento de habilidades profissionais e sociais, acesso a oportunidades ao mundo do 

trabalho e o monitoramento do percurso dos usuários, conjunto de ações fundamentais para o 

processo de desenvolvimento pessoal e social dos usuários.  

O Programa ACESSUAS Trabalho, proposto pela Rede Cidadã, para execução em Rio 

Acima/MG, possui uma metodologia que possibilita o aperfeiçoamento das ações e, ao 

identificar problemas ou impedimentos, a Rede Cidadã propõe estratégias que possam garantir 

a execução das atividades do Programa da melhor forma possível. 

A Rede Cidadã, portanto, propõe executar este Plano de Trabalho de acordo com os objetivos 

da Política Nacional de Assistência Social, conforme os eixos do Programa Nacional de Acesso 

ao Mundo do Trabalho. 

 

8. METAS 

a. Realizar a identificação e sensibilização dos usuários; 

b. Promover o desenvolvimento de habilidades profissionais e sociais e orientação para o 

mundo do trabalho; 
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c. Fomentar o acesso a oportunidades; 

d. Realizar o monitoramento do percurso dos usuários. 

 

9. FORMA DE EXECUÇÃO 

As oficinas de formação serão compostas por, no máximo, 25 usuários. Para a formação dos 

grupos, aspectos relacionados a faixa etária dos usuários, local de moradia, grupos de indivíduos 

que compartilham vivências relacionadas à sua identidade coletiva, serão considerados a fim 

de que sejam garantidas a acolhida e metodologia de trabalho mais adequadas e, por 

consequência, haja o melhor aproveitamento pelos usuários do trabalho a ser desenvolvido.  

As oficinas de formação terão carga horária diária de 2 (duas) horas, 5 (cinco) vezes por semana, 

podendo acontecer nos turnos matutino, vespertino ou noturno, sendo realizadas de forma 

descentralizada, nos espaços físicos dos equipamentos e serviços de proteção social, de todo o 

território de Rio Acima/MG. 

Para execução deste Plano de Trabalho em Rio Acima/MG, a Rede Cidadã terá uma equipe 

composta por 3 (três) profissionais, sendo um Coordenador do Programa, um Técnico de Nível 

Superior e um Técnico de Nível Médio. Os profissionais serão contratados como Micro 

Empreendedor Individual (MEI), desenvolvendo suas atividades em 40 horas semanais. 

A proposta é de executarmos as oficinas em 05 (cinco) encontros presenciais, totalizando uma 

carga horária de 10 horas, respeitando as orientações e protocolos de saúde e vigilância sanitária 

em vigor. No entanto, caso haja alteração do Plano Minas Consciente em Rio Acima/MG, em 

função do avanço da pandemia da COVID-19, as atividades poderão acontecer de forma 

remota. 

No Período da Pandemia, caso haja restrição das atividades presenciais e sendo autorizado pelo 

poder público municipal, os acessos e os contatos determinados pelo Programa ACESSUAS 

serão indiretos, com todos os processos ocorrendo de forma remota. Por meio dessa estratégia, 

ações como, identificação e localização do público potencial ao Programa, elaboração de 

materiais para a divulgação das ações, identificação das oportunidades de empregabilidade no 

município, fortalecimento da rede de parcerias são atividades passíveis de realização nesse 

período, buscando adotar as recomendações gerais da Secretaria Nacional de Assistência 

Social, por meio da Portaria Nº. 148 de 13 de novembro de 2020, que autoriza os órgãos gestores 
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locais a identificar e planejar a reorganização das ofertas socioassistenciais em conjunto com 

as Organizações da Sociedade Civil. 

Para a realização das oficinas do ACESSUAS Trabalho, no modelo remoto, a Rede Cidadã 

utilizará de um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, onde é possível acompanhar todo 

o processo de aprendizagem do usuário.  

Não havendo alteração no Programa Minas Consciente e sendo permitida a realização das 

atividades presenciais, serão utilizados todos os meios adequados para preservação da saúde 

dos usuários e da equipe durante a execução do Programa ACESSUAS Trabalho, em Rio 

Acima/MG. 

Adiante, há sugestão de conteúdo para o ciclo das oficinas, aos quais a equipe do ACESSUAS 

poderá acrescentar outros, de acordo com a demanda dos grupos e realidade local, com 

supervisão da Secretaria Municipal de Ação Social de Rio Acima/MG. 

 

CONTEÚDOS 

Temas Aprendizados 

AUTOCONHECIMENTO - Projetos e perspectivas de vida; 

- Autoconfiança; 

- Reconhecendo e desenvolvendo habilidades; 

- Enfrentando seus desafios; 

- Protagonismo social; 

- Autoestima; 

- Autonomia e liberdade criativa. 

EMPREENDEDORISMO - Iniciando um negócio; 

- Construindo parcerias. 

EU E O OUTRO - Desenvolvendo relações positivas; 

- Relações corporativas e hierarquia; 

- Construções em conjunto por um bem coletivo; 

- A importância do trabalho em equipe. 

INTRODUÇÃO AO MUNDO DO 

TRABALHO 

- A história do trabalho; 

- O surgimento do trabalho; 
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- A evolução das formas de trabalho; 

- As exigências atuais; 

- As diferentes formas de trabalho; 

- Trabalho protegido. 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

- Orçamento pessoal; 

- Planejamento do orçamento familiar; 

- Investimentos. 

PROCESSOS SELETIVOS - Elaboração de currículo; 

- Entrevista de emprego (individual e coletiva); 

- As dinâmicas de grupo e seus desdobramentos; 

- Aspectos imprescindíveis a um candidato. 

 

As ações realizadas pela equipe têm a articulação como estratégia fundamental e transversal a 

todas as atividades do Programa e serão divididas em 4 (quatro) eixos:  

 

I) Identificação e sensibilização do usuário 

a) Articular com a rede socioassistencial e parceiros para executar um trabalho em rede; 

b) Identificar o público do Programa ACESSUAS Trabalho em conjunto com os serviços 

de assistência social do município; 

c) Criar fluxo de informação e procedimentos sobre o ACESSUAS em consonância com 

os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) no atendimento e encaminhamento do 

público-alvo; 

d) Solicitar ao órgão gestor da política municipal da Assistência Social informações do 

banco de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para identificação do público prioritária do 

Programa; 

e) Identificar, com o apoio da rede socioassistencial, as pessoas com deficiência e 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que possam participar das 

atividades do Programa e as oportunidades de inclusão social e produtiva presentes no território; 

f) Fomentar campanha de mobilização e de divulgação do ACESSUAS; 

g) Elaborar material de divulgação das ações respeitando as normas de utilização das 

logomarcas no âmbito municipal e federal; 
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h) Informar e sensibilizar as famílias e usuários sobre as oportunidades de acesso e 

participação das oficinas de formação e qualificação profissional, programas e propostas de 

inclusão social e produtiva e serviço de intermediação de mão de obra. 

 

II) Desenvolvimento de Habilidades e Orientação para o mundo do trabalho 

O desenvolvimento de habilidades pessoal e orientação para o mundo do trabalho consiste na 

promoção de espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas a ele relacionados. 

Nesses espaços, os usuários devem ter acesso a informações sobre oportunidades presentes no 

território e momentos que possibilitem o reconhecimento de suas potencialidades. 

O primeiro encontro, denominado acolhida, abordará aspectos gerais sobre o mundo do trabalho 

e sobre o objetivo do Programa, de forma a sensibilizar os usuários atendidos. Esse é um 

momento importante de escuta das expectativas do usuário em relação a sua participação nas 

ações do ACESSUAS e ao lugar que ele almeja alcançar no mundo do trabalho. Para uma escuta 

qualificada, atentar-se-á para as potencialidades presentes em cada indivíduo e suas vivências 

anteriores em relação ao mundo do trabalho, e para as potencialidades e demandas do território.  

Após o encontro de acolhida, será iniciada a construção de um Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI), prevendo um percurso provável de cada usuário. Esse plano deverá ser 

elaborado pelo usuário, com suporte da equipe coordenador/técnico de nível superior, a partir 

da análise de suas potencialidades, saberes e áreas de interesse e do conhecimento das 

oportunidades presentes no território. 

Após participar da acolhida e iniciar a construção do Plano de Desenvolvimento Individual 

(PDI), os usuários iniciarão seu percurso nas oficinas de desenvolvimento de habilidades e 

orientação para o mundo do trabalho.  

A equipe do Programa se compromete a registrar o ingresso, frequência e participação dos 

usuários no ciclo de oficinas, processo indispensável para preencher o Sistema de 

Acompanhamento do Programa ACESSUAS Trabalho (SIS ACESSUAS) e, 

consequentemente, possibilitar a aferição das metas que foram pactuadas. 
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Na última oficina do ciclo, a equipe relembrará com os usuários os conteúdos trabalhados 

durante todos os encontros e apresentará o mapa de oportunidades do território. Nessa ocasião, 

o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) será finalizado e os usuários poderão construir, 

com o apoio da equipe, a trajetória mais adequada para o alcance dos objetivos de cada um. A 

equipe técnica deverá realizar os encaminhamentos possíveis, informando e orientando sobre 

possibilidades para dar seguimento às resoluções que constam no Plano de Desenvolvimento 

Individual e acordar com cada um a melhor forma de realizar o monitoramento do percurso. 

Ao concluir o ciclo de oficinas, os usuários que tiverem obtido 75% de frequência, receberão 

um certificado de participação no Programa, contendo a quantidade de horas e os temas 

trabalhados nas oficinas. O design do certificado será previamente aprovado pela equipe técnica 

do comitê gestor. Neste eixo são contempladas as seguintes ações: 

a) Realizar debates junto aos usuários buscando apreender informações destes, acerca das 

potencialidades e oportunidades nos territórios, a partir de sua história cultural, crenças, relação 

com meio ambiente e produção local; 

b)  Realizar oficinas formativo-informativas em parceria com outros órgãos, visando 

disseminar informações acerca do direito ao trabalho descente, e outras questões que são parte 

do mundo do trabalho para os usuários da assistência social.  

c) Articular-se com a rede de educação para promover ações conjuntas de inserção de 

usuários da assistência social, em programas, propostas e ações educacionais, em especial para 

aqueles que encontram com defasagem no processo formativo de nível fundamental e médio, a 

exemplo do Projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

d)  Orientar os usuários atendidos por meio de oficinas temáticas sobre o mundo do 

trabalho. 

e)  Promover o desenvolvimento de potencialidades e habilidades a partir de oficinas, 

dinâmicas de grupos e troca de experiências. 

 

III) Acesso a oportunidades e ao mundo do trabalho 

O eixo de acesso a oportunidades tem importante papel na garantia de direitos e acesso a 

serviços. Entende-se por oportunidades os programas, serviços e benefícios da rede 

socioassistencial; os programas e serviços de outras políticas públicas; e as oportunidades de 

inclusão produtiva presentes no município. Essa ação se dá por meio do mapeamento das 
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oportunidades no território e o posterior encaminhamento dos usuários às oportunidades 

mapeadas. Ações de encaminhamento:  

a) Identificar famílias com perfil para acesso a benefícios e encaminhá-las para inclusão 

no CadÚnico; 

b) Encaminhar os usuários para acesso às oportunidades de inclusão social e produtiva no 

Município, como: cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de 

inclusão produtiva, ações de economia solidária, associativismo e cooperativismo, 

oportunidades de microcréditos, serviços de intermediação de mão de obra, dentre outros; 

c) Viabilizar o acesso dos usuários a serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais e de transferência de renda, nos casos em que se fizer necessário; 

d)  Mobilizar usuários e trabalhadores do SUAS, comunidade e empregadores em 

potencial, para discussão de temas relativos ao mundo do trabalho; 

e) Analisar o perfil dos usuários de acordo com suas potencialidades e interesses; e 

f) Monitorar a trajetória dos usuários. 

 

IV) Monitoramento de Percurso dos Usuários 

O monitoramento do percurso consiste no acompanhamento dos usuários desde o momento que 

ele participa da acolhida do ACESSUAS, durante sua participação nas oficinas, e mesmo após 

o encaminhamento para oportunidades de inclusão produtiva, para programas e serviços da rede 

socioassistencial e/ou para outras políticas. Para o cumprimento deste eixo serão necessárias as 

seguintes ações: 

a) Acompanhar o ingresso do usuário no ACESSUAS Trabalho integrado ao Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

b) Promover interlocução permanente entre às equipes do ACESSUAS e PAIF para 

atividades conjuntas e planejadas; 

c) Identificar se as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC contam com os apoios 

necessários para desempenho da atividade de trabalho; 

d) Acompanhar o acesso, a permanência e o desempenho dos usuários nas atividades do 

ACESSUAS; 

D4Sign 38c205bf-7076-4a6e-952f-629625b3e829 - 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: Confidencial 

e) Promover articulação com as equipes dos parceiros para identificação dos desafios 

enfrentados pelos usuários da Assistência Social, visando à construção de estratégias coletivas 

para garantia da permanência desses usuários nas oportunidades;  

f) Acompanhar a inserção do usuário no mercado de trabalho; 

g) Realizar mensalmente contatos (telefônicos, e-mail, rede social, presencial, entre outros) 

com os usuários encaminhados a oportunidades de inclusão produtiva para acompanhar as 

experiências vivenciadas; 

h) Registrar informações de acompanhamento para subsidiar as ações gerenciais; 

i) Acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas no plano individual de 

inclusão no mundo do trabalho. 

 

 

10. RESULTADO ESPERADO POR META 

 

a. A equipe articulará com a rede socioassistencial para identificar e sensibilizar pessoas 

residentes no município com idade entre 14 (quatorze) e 59 (cinquenta e nove) anos, em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social, priorizando a participação dos usuários de 

serviços, projetos, programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais; 

 

b. Os usuários do programa serão apoiados a desenvolver habilidades pessoais, por meio 

de atividades, espaço de reflexão, conscientização e discussão de temas. Nesse espaço, os 

usuários terão acesso a oportunidades presentes no território que possibilitem o reconhecimento 

de suas potencialidades e despertem interesse para participar das atividades; 

 

c. A ampliação do acesso dos usuários ao mundo do trabalho acontecerá por meio da 

articulação com a rede socioassistencial do município e mapeamento de oportunidades 

presentes território, considerando os interesses e habilidades dos participantes; 

 

d. Os usuários serão apoiados a ingressar e permanecer no mundo do trabalho, por meio 

de acolhimento, escuta e orientação para superarem as dificuldades encontradas no mundo do 

trabalho. 
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11. INDICADORES PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

- Número de usuários inscritos no ACESSUAS; 

- Número de parceiros visitados por território de abrangência dos CRAS;  

- Número de usuários inscritos em outras Oficinas de Qualificação Profissional;  

- Número de usuários encaminhados para o acesso ao mundo do trabalho; 

- Número de usuários empregados;  

- Número de atividades executadas: oficinas, palestras, reuniões, visitas. 

 

12. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO  

 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 

Recursos Humanos (1 Coordenador; 1 Técnico 

Nível Superior e 1 Técnico Nível Médio) 

R$ 49.714,86 

Treinamento de equipe R$ 3.500,00 

Alimentação usuários R$ 10.800,00 

Material de escritório R$ 1.200,00 

Transporte equipe  R$ 9.900,00 

Material de divulgação R$ 2.500,00 

Material de Higiene – COVID  R$ 600,00 

Material de limpeza  R$ 600,00 

Termômetro R$ 152,00 

Material didático  R$ 6.750,00 

Telefonia e internet para equipe R$ 2.400,00 

Telefonia fixa  R$ 1.200,00 

Certificados  R$ 1.125,00 

Notebook equipe – locação R$ 3.420,00 

Aparelho celular – locação  R$ 1.788,00 

Datashow – locação  R$ 2.500,00 

Frete equipamentos R$ 600,00 

Aluguel  R$ 3.600,00 

Energia elétrica R$ 900,00 

Água e esgoto R$ 900,00 

VALOR TOTAL: .....................................................  R$ 104.149,86 
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13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 
Valor:  

R$17.399,86 

Valor:  

R$17.350,00 

Valor:  

R$17.350,00 

Valor:  

R$17.350,00 

Valor:  

R$17.350,00 

Valor:  

R$17.350,00 

 

 

14. DATA E ASSINATURA 

 

Rio Acima/MG, 16 de junho de 2021. 

 

________________________________________ 

Ângela de Alvarenga Batista Barros 

Presidente 
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(experiência prévia - Termo de Colaboração 
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Classificação da informação: Pública

ANEXO l

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a diretoria da Rede Cidadã está ciente e concorda com as disposições previstas no

Edital  de Chamamento Público nº 001/2021 da Secretaria Municipal  de Ação Social  e em seus

anexos,  bem como se responsabiliza,  sob as penas da Lei,  pela veracidade e legitimidade das

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Rio Acima, 16 de junho de 2021

________________________________________________
Angela de Alvarenga Batista Barros

Presidente
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