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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO: 

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE PROPONENTE: 

Nome da entidade: Rede Cidadã 

CNPJ: 05.461.315/0001-50 

Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, Nº 295 / 5º andar – Bairro Lourdes 

Cidade/UF: Belo Horizonte/MG  

CEP: 30.180-120 

Telefone: (31) 3290-8000/ (31) 98396-7560 

E-mail: parceriaspublicas@redecidada.org.br 

DADOS CADASTRAIS DA REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE: 

Nome: Angela de Alvarenga Batista Barros 

Carteira de Identidade: M-1.119.282 

Órgão Expedidor: SSP-MG 

Data de expedição: 14/10/1976 

CPF: 056.279.586-34 

Endereço Residencial: Rua Marquês de Maricá, Nº 190, apto 802 – Bairro Santo Antônio 

Cidade/UF: Belo Horizonte/MG 

CEP: 30350-070 

Telefone: (31) 3290-8000   

E-mail: angela@montreal.com.br  

APRESENTAÇÃO DA REDE CIDADÃ: 

A Rede Cidadã é uma Entidade de Assistência Social que desenvolve programas e projetos de forma 

continuada, permanente e planejada. Somos uma das primeiras organizações a investir no trabalho 

social em rede e desde 2002 reunimos sociedade civil, empresas, órgãos públicos, organizações 

sociais e voluntários, para trazer soluções em geração de trabalho e renda. 

Nossa organização se destaca por investir não apenas na formação técnica de quem participa de 

seus cursos. Entendemos que tão importante quanto isso, é o resgate dos sonhos das pessoas e seu 

desenvolvimento socioemocional e comportamental. Para nós, privilegia-se a visão de que vida e 

trabalho, um só valor devem andar juntos para a realização profissional e pessoal do ser humano. 

Atuamos na área de Assistência Social, prestando atendimento prioritariamente aos usuários 

descritos na Lei nº 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Em conformidade com o 

conjunto normativo que rege a Política Nacional de Assistência Social, a Rede Cidadã milita na causa 

da inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, prevenindo riscos sociais e pessoais, 
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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. Outros valores que 

fortalecem a coerência da Rede Cidadã são postos em: empatia, método, colaboração, 

compromisso, empreendedorismo. A Instituição tem como sua missão e propósito promover o 

desenvolvimento humano e social para a integração ao mundo do trabalho, unindo empresas, 

sociedade civil e poder público. 

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. 

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

Visão: Vida e trabalho, um só valor. 

 

2. HISTÓRICO DO INTERESSADO: 

A Rede Cidadã foi criada em 2002 para formar uma rede social real que integrasse ações 

complementares, gerando sinergia entre três setores da economia e integrando o trabalho 

voluntário. O objetivo da organização sempre foi criar soluções de geração de trabalho e renda para 

pessoas da base da pirâmide e desde a sua fundação, a Rede Cidadã já inseriu mais de 103.000 

pessoas no mundo do trabalho. Até a presente data, acumulam-se os seguintes resultados: 

 

•         36.205 jovens e adultos contratados 

•         64.338 aprendizes contratados 

•         218 seniores contratados 

•         185 estagiários contratados 

•         2.699 pessoas com deficiências contratadas 

•         285 pessoas do grupo LGBTQIA+ contratadas 

•         2.489 pessoas em situação de rua contratadas 

•         1.698 empreendimentos apoiados 

•         2.699 voluntários 

•         685 instituições parceiras 

•         3.588 empresas parceiras 

  

No Município de São Paulo, a Rede Cidadã está situada à Rua da Consolação, n. 574, Bairro 

Consolação. Dentre diversas parcerias em âmbito público e privado, destaca-se a atuação da Rede 
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Cidadã junto ao Programa Operação Trabalho: POT - Em Defesa da Vida. Na ocasião, mobilizada 

pelo Edital de Chamamento Público Simplificado 01/2021/SMDET, a Instituição atuou em parceria 

com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU na inserção social e produtiva de 2.000 

(duas mil) pessoas em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente jovens de 18 à 24 anos, 

que atuaram como agentes de prevenção e conscientização em relação à Covid-19. Para isso, foram 

ofertadas atividades laborais e de qualificação profissional com carga horária de 20 (vinte) horas 

semanais. 

O projeto atuou no desenvolvimento de boas práticas de higienização e segurança, de aferição de 

temperaturas, higienização de equipamentos e ambientes de uso coletivo, distanciamento, 

monitoramento e sensibilização quanto a Covid-19, sendo a principal atividade dos agentes de 

prevenção a conscientização dos munícipes em prevenção e medidas de segurança e 

distanciamento necessárias ao combate da Pandemia. Durante o terço final de execução do projeto, 

mais de 80% dos agentes1 cadastrados mantinham vínculo ativo, participando das capacitações e 

das ações e responsabilidades acertadas. 

Outras iniciativas incluem: (a) Empregabilidade Social Instituto CPP, uma parceria com a Cyrela 

Commercial Properties S/A, por meio do Instituto CCP, que envolveu o mapeamento e diagnóstico 

socioeconômico das áreas de influência de cada empreendimento comercial para identificar 

oportunidades e iniciativas que potencializam a mobilidade social e o bem-estar das pessoas e das 

comunidades, conforme demandas locais; e (b) Projeto Pra>Frente, uma iniciativa em parceria com 

a Fundação Dom Cabral, viabilizando a reflexão e o autoconhecimento às pessoas que estão na base 

da economia, dentro de comunidades vulneráveis no contexto do início da pandemia do Covid-19. 

Essas e demais ações estão disponíveis no endereço eletrônico da Rede Cidadã 

<www.redecidada.org.br> e podem ser consultadas.  

 

3. JUSTIFICATIVA   

O projeto proposto com o objetivo de enfrentamento à crise gerada pela pandemia por meio do 

desenvolvimento de atividades com foco nas capacitações profissionais e inserção produtiva, por 

meio do Programa Bolsa Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo, para pessoas em situação 

de rua e alta vulnerabilidade social, estando em conformidade com as especificações postas pelo 

Edital de Chamamento Público Simplificado - 006/2022/SMDET. 

                                                           
1 Conforme relatório emitido em 31/07/2021, 1.605 (mil seiscentos e cinco) usuários mantinham seu cadastro 

como ativo, ou seja, participavam de forma integral do projeto, mantendo frequência tanto nas capacitações 
teóricas quanto nas atividades laborais. Esse número de participação em 80% (oitenta por cento) é de extrema 
relevância uma vez que as ações demandam a aceitação do compromisso de forma voluntária. Nesse sentido, 
a manutenção dos usuários no programa é mais um desafio colocado à execução pelas OSCs, e a Rede Cidadã 
demonstra experiência e êxito nas estratégias de encantamento visando a participação dos usuários. 
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A iniciativa é fundamentada ainda pela necessidade verificada a partir do último censo divulgado 

pela Prefeitura de São Paulo, em 2021 e realizado pela empresa Qualitest Ciência e Tecnologia LTDA. 

A partir do estudo mencionado, foram reconhecidas 31.884 (trinta e uma mil oitocentas e oitenta 

e quatro) em situação de rua na cidade de São Paulo. Dessas, 12.675 (doze mil seiscentas e setenta 

e cinco) estão acolhidas, o que corresponde à 39,75% do total, enquanto as demais 19.209 

(dezenove mil duzentas e nove) pessoas encontram-se em logradouros públicos e na rua. A pesquisa 

indica ainda que do total de pessoas abordadas a maioria é do sexo masculino – 83,4%. No que se 

refere à idade, a faixa etária com o maior número de pessoas é entre 31 e 49 anos, com 49,4%. Com 

relação à cor declarada, 47,1% se consideram pardos.  

O número da população nessas condições aumentou consideravelmente também em decorrência 

da pandemia do Covid-19, que levou muitos ao desemprego e ao despejo. Dessa forma, a iniciativa 

de atendimento deste projeto ao público mencionado - pessoas em situação de rua e alta 

vulnerabilidade social - se faz necessária como importante estratégia de enfrentamento às 

condições de pobreza e desigualdade, além de ensejar a redução das vulnerabilidades social e 

econômica, estando em concordância com as caracterizações expostas na Resolução nº47/2013 da 

Assistência Social. 

Estabelecem-se como premissa para o atendimento do público pelo projeto o interesse inicial em 

participar do Programa demonstrado pelo próprio usuário, que deverá, de forma voluntária, 

preencher uma ficha de inscrição contendo os mesmos campos do Sistema do Governo do Estado 

disponibilizada pela SMDET e realizada por meio do CATE móvel nos equipamentos da SMADS, 

Equipamento Públicos das demais pastas e Equipamentos da Sociedade Civil. Além disso, para 

serem cadastrados e, por consequência, receberem o atendimento proposto, os usuários deverão 

atender aos critérios do Programa Bolsa Trabalho de forma integral e estar em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

4. PÚBLICO-ALVO: 

Serão considerados para essa proposta o total de atendimento de até 4.000 (quatro mil)2 usuários- 

pessoas em situação de rua e alta vulnerabilidade social, alocados na Subprefeitura/Distrito da 

Sé, na região central do Município de São Paulo, levando em conta os critérios estabelecidos pelo 

Edital de Chamamento Público Simplificado - 006/2022/SMDET. O montante é condicionado ao 

número estimado de beneficiários do Bolsa do Povo e segue especificação colocada ao Lote 03 do 

referido Edital, como é discriminado: 

 

                                                           
2 Ou o número total do Lote disponibilizado pela SMDET, considerando todos os critérios de cadastramento e 

consequente atendimento, que incluem o interesse voluntário do usuário na participação. 
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Quadro 01 - Especificações de Atendimento/Público: Lote 3 

LOTE 3 

Subprefeitura/Distrito Região 
Nº Pessoas Censo 

Pop Rua 
Porcentagem 

N. Benef. Bolsa 
do Povo 

Sé Centro 12.851 40,31% Até 4.000 

TOTAL CENTRO 12.851 40,31% Até 4.000 

TOTAL GERAL   12.851   Até 4.000 

 

Fonte: Edital de Chamamento Público Simplificado - 006/2022/SMDET. 

 

5. OBJETIVOS E METAS: 

O objetivo central da proposta é a prestação de serviços de cadastramento, acolhimento, 

sensibilização, monitoramento, capacitação profissional, apoio e atendimento de até 4.000 (quatro 

mil) beneficiários do Programa Bolsa do Trabalho, alocados na Subprefeitura/Distrito da Sé, na 

região central do Município de São Paulo, no âmbito do Programa Bolsa do Povo, com base na Lei 

nº 17.372, de 26 de maio de 2021, pelo período de 6 meses. Tem-se como objetivos específicos e 

metas, em consonância com as especificações do edital: 
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Quadro 02 - Objetivos e Metas 
 

 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Edital de Chamamento Público Simplificado - 006/2022/SMDET. 

Objeto Objetivo Específico Meta Indicadores Aferição

Adequação dos equipamentos 

(espaços físicos) públicos e da 

sociedade civil

Adequar os espaços físicos para o 

desenvolvimento das Capacitações 

Profissionais.

Adequaçõoes realizadas dentro do 1º mês do projeto para atender o nº de 

usuários cadastrados

Adequações atendendo as 

necessidades das 

capacitações

Relatório da OSC e do 

Gestor

Aquisições para as adequações 

dos equipamentos (espaços 

físicos) públicos e da sociedade 

civil

Espaço físico com imobilizados adquado 

para as capacitações - Imobilizado 1

Adquirir bebedouro; mesas e cadeiras plástico; Lousas e Flip chart dentro 

do 1º mês do projeto para atender o nº de usuários cadastrados

Imobilizado adquirido Relatório da OSC e do 

Gestor

Bens imobilizados adquiridos o suficiente 

para atender as capacitações - Imobilizado 

2

Adquirir Notebook; smart TV LED 43; data show; caixa de som portátil 

c/bluetooth e colchonetes dentro do 1º mês do projeto para atender o nº 

de usuários cadastrados

Bens imobilizados 

adquiridos

Relatório da OSC e do 

Gestor

Contratação de recursos humanos para 

atender as necessidades do atendimento

Adquirir os recursos humanos dentro do 1º mês do projeto para atender o 

nº de usuários cadastrados

Recursos humanos 

contratodos

Relatório da OSC e do 

Gestor

Aquisição de material de consumo Adquirir material de escritório; material de limpeza; EPI; Uniforme e 

insumos para os cursos dentro do 1º mês do projeto para atender o nº de 

usuários cadastrados

Material de consumo 

adquirido

Relatório da OSC e do 

Gestor

Aquisição de serviço de terceiros Adquirir serviços de: treinamento dos educadores; locação de Van; 

telefone; Internet para o administrativo e nos territórios; Informática e 

adequação do espaço.

Serviços de terceiros 

adquiridos

Relatório da OSC e do 

Gestor

VERIFICAÇÃO DE METAS

Aquisições para o atendimento 

direto dos usuários nas 

Capacitações Profissionais
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 Fonte: Elaboração Própria a partir de Edital de Chamamento Público Simplificado - 006/2022/SMDET.

Objeto Objetivo Específico Meta Indicadores Aferição

Cadastro I - pelos governos - municipal disponibilizada pela SMDET e 

estadual disponibilizada pela SDE realizado até a 1ª quinzena de junho/22

Cadastro realizado Relatório da OSC e do 

Gestor

Capacitação de 100% das OSCs para utilização do sistema do Bolsa do Povo 

da Prodesp

Profissionais que utilizaram 

o sistema capacitados

Relatório da OSC e do 

Gestor

Cadastro II pela OSC - Rede Cidadã preenchimento do Cadastro na 

plataforma do sistema do Governo do Estado de São Paulo - Programa 

Bolsa do Povo da Prodesp

Cadastro realizado no 

sistema

Relatório da OSC e do 

Gestor

Monitoramento, junto com a SDE do 

Governo do Estado, da entrega dos 

cartões bancários para o recebimento dos 

benefícios do Programa Bolsa do Povo

100% dos cartões bancários de benefícios recebidos pelos  os beneficiários 

Programa Bolsa do Povo monitorados

Entrega dos cartões 

bancários monitorados

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema 

da Prodesp

Promover a regularização dos termos de 

Adesão ao Programa Bolsa do Povo

100% dos Termos de Adesão formalizados de todos os beneficiários 

atendidos por Lote

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema

Promover o Acolhimento e Sensibilização 

dos beneficiários

100% dos beneficiários acolhidos e sensibilizados Beneficiários acolhidos e 

sensibilizados

Relatório da OSC e do 

Gestor

Ofertar até 8h semanais de Capacitação 

para o Desenvolvimento de competências 

socioemocionais 

Até 32 horas de qualificação socioemocional ofertadas por mês por 

beneficiário

85% de presença por 

beneficiários

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema

Ofertar até 8h semanais de capacitação 

técnica e frentes de trabalho

Até 32 horas de qualificação técnica ofertadas por mês por beneficiário 85% de presença por 

beneficiários

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema

Ofertar até 12h semanais de qualificação 

técnica e frentes de trabalho

Até 48 horas de qualificação técnica e Atividades laborais - frentes de 

trabalho ofertadas por mês por beneficiário

85% de presença por 

beneficiários

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema

Promover o Acompanhamento e 

Monitoramento dos beneficiários 

alocados nos equipamentos de acordo 

com o Lote 3

100% dos beneficiários acompanhados e monitorados durante a execução 

do projeto por Lote

% de beneficiários 

acompanhados e 

monitorados

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema

Promover o lançamento de faltas, 

frequência e demais ocorrências dos 

beneficiários ativos no Programa Bolsa do 

Povo

Lançamento diário de faltas, presenças e demais ocorrências para todos os 

beneficiários ativos do Lote 3

Declarações e atestados de 

100% dos beneficiários 

ativos

Relatório Mensal 

emitido pelo Sistema

Acompanhamento e 

monitoramento dos 

beneficiários alocados nos 

equipamentos e nas 

Capacitações Profissionais

VERIFICAÇÃO DE METAS

Oferta de Capacitação 

Profissional

Gestão dos Beneficiários do 

Programa Bolsa Trabalho

Cadastramento dos beneficiários de 

acordo com o senso Pop Rua 2021
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A Rede Cidadã compromete-se também na execução de objetos específicos, que dão corpo o objeto 

central, tais quais: 

a) Adequação quando necessário, dos equipamentos públicos e da sociedade civil 

envolvidos no projeto para o desenvolvimento das Capacitações Profissionais; 

b) Aquisição de insumos, uniformes, EPIs para até 4.000 (quatro mil) beneficiários3 

respeitando a divisão proposta para o Lote 03 - Centro; 

c) Cadastro, inserção, acolhimento e sensibilização de beneficiários nos equipamentos 

públicos municipais; 

d) Acolhimento, sensibilização e cadastro de beneficiários nos equipamentos públicos 

municipais; 

e) Monitoramento e entrega dos Cartões Bancários do Programa Bolsa do Povo aos 

beneficiários do projeto; 

f) Oferta de Capacitações Profissionais, que compreende a qualificação técnica, o 

desenvolvimento de competências socioemocionais e atividades laborais para todos os 

beneficiários inseridos no Programa Bolsa Trabalho; 

g) Acompanhamento e monitoramento dos beneficiários alocados nos equipamentos 

públicos do município de acordo com a disposição e divisão do projeto no Lote 03 - Centro 

nas Capacitações Profissionais; 

h) Acesso ao sistema eletrônico do Governo do Estado para lançamentos de faltas e 

frequência dos beneficiários envolvidos no projeto, juntamente com as declarações e 

atestados de todos os beneficiários ativos no Programa Bolsa Trabalho. 

 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PARCERIA: 

Para a execução dos serviços da parceria, a Rede Cidadã propõe uma práxis em 4 (quatro) etapas, 

excetuando a fase inicial de implementação. São elas: 

Fase Inicial - Implementação: 

                                                           
3  Ou o número total disponibilizado pela SMDET, considerando todos os critérios de cadastramento e 

consequente atendimento, que incluem o interesse voluntário do usuário na participação. 
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Após a celebração da parceria, a equipe da Organização convocará uma reunião com os 

profissionais envolvidos na elaboração do plano de trabalho e com os profissionais que serão 

responsáveis pela execução deste plano. A Organização a partir desse momento traçará o 

planejamento estratégico para execução do projeto. Serão designadas as atividades necessárias 

para adequação, contratação e treinamento da equipe.  

As atividades da fase de implantação devem ocorrer no primeiro mês do projeto e são de extrema 

relevância devido ao alto número de contratações que deverão ser realizadas para o atendimento 

do montante total de usuários proposto pelo projeto. Não somente, o prazo e a fase estão 

considerados também para a localização, junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, de 

equipamentos públicos ou da sociedade civil, situados na região de atuação, onde possam ser 

executadas parcerias para as atividades de qualificação. Para isso será requisitado o prazo de 30 

(trinta) dias para organização e estruturação deste espaço. Todos os equipamentos e materiais 

necessários, incluindo estrutura básica e imobilizados, serão adquiridos durante essa etapa, 

conforme especificações expressas no Edital e as realidades e necessidades verificadas nos espaços. 

Por fim, ainda durante a implementação, a Rede Cidadã dará partida nas estratégias de 

relacionamento e parceria com entidades privadas e públicas que possam apoiar as ações 

envolvidas no âmbito do projeto. A Rede Cidadã buscará a sinergia entre os três setores da 

economia e buscando alternativas e oportunidades que correspondam às expectativas e realidades 

do público trabalhado. 

Etapa 01 - Cadastramento: 

Para a etapa de cadastramento, serão considerados três momentos distintos, sendo eles: 

1) Inicialmente os interessados em participar do Programa irão preencher uma ficha de 

inscrição com os mesmos campos do Sistema do Governo do Estado disponibilizada pela 

SMDET e realizada por meio do CATE móvel nos equipamentos da SMADS, Equipamento 

Públicos das demais pastas e Equipamentos da Sociedade Civil. Serão cadastrados todos os 

usuários dos equipamentos disponibilizados pela PMSP e Sociedade Civil que atendam aos 

critérios do Programa Bolsa Trabalho e que estejam em situação de vulnerabilidade social; 

2) Realizar a interlocução com o Coordenador do Governo responsável pelo programa Bolsa 

do Povo para organizar o treinamento/ capacitação dos Coordenadores de Território, que 

compreende dar acesso ao sistema e aos dados na plataforma devidamente autorizada pelo 

Governo do Estado de São Paulo.  

Em caso de falha sistêmica que dificultem ou impeçam a realização das atividades e 

cadastros a equipe da Rede Cidadã deverá ter um suporte técnico da Prodesp para registro 

regularização. Os profissionais da Rede Cidadã deverão receber treinamento específico 

para o preenchimento. 

 

3) A Rede Cidadã, ao recepcionar a base de cadastro dos participantes do programa Bolsa do 

Povo que estará de acordo com os nomes dos beneficiários por equipamento, com 
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publicação no Diário Oficial do município, organizará as turmas de formação, para 

compreender as necessidades de possíveis adequações de estrutura física e recursos 

humanos que atendam a execução do objeto do edital 

Etapa 02 – Sensibilização e Acolhimento: 

A Rede Cidadã tem obtido bons resultados em suas atividades, em especial o engajamento dos 
atores envolvidos nos programas: coordenadores, líderes, gestores dos equipamentos, agentes de 
interlocução pública e demais, para tal, realiza com antecedência ao início das atividades do 
programa, visita aos espaços e equipamentos públicos e privados. Temos a prática de preparar e 
realizar, encontros de Sensibilização e Acolhimento e com propósito de apresentar o programa, 
premissas e objetivos e partilhar metas para serem atingidas. Este encontro se dará após o 
recebimento da lista dos beneficiários pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico- SDE do 
Governo do Estado de São Paulo e a publicação devidamente realizada em Diário Oficial, e o 
subsequente apoio no cadastramento (Etapa 01). 
 
Teremos as equipes da Rede Cidadã, disponibilizada nos locais (definidos pela parceria) para o 
atendimento ao público do Projeto Bolsa do Povo, de forma a realizar o monitoramento e entrega 
dos cartões bancários, verificar e atualizar os cadastros e possíveis irregularidades.  
 
 Etapa 03 - Capacitação Profissional: 

● I - Capacitação Profissional: 

As capacitações profissionais serão ofertadas mediante o quantitativo de propostas de vagas 

laborais disponibilizadas pelos equipamentos públicos e sociedade civil envolvidas no projeto e 

que serão impulsionadas tanto pela Rede Cidadã quanto pelo Município de São Paulo desde o 

primeiro mês de projeto. De acordo com o interesse dos beneficiários, e de acordo com as 

possibilidades técnico laborais disponibilizadas nos equipamentos públicos e privados que 

constituirão a parceria. Esta etapa tem como finalidade o desenvolvimento educativo e 

produtivo dos usuários, focando nas suas próprias aptidões e capacidades que traçarão seus 

objetivos profissionais. Assim, serão propostas qualificações profissionais que poderão ser 

executadas no âmbito: 

a) Higienização e Limpeza: 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes na área de limpeza e 

higienização. As Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em equipamentos como 

Centro Desportivos Comunitários, Escolas, Parques, dentre outros. 

b) Jardinagem: 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes na área de Jardinagem. As 

Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em Parques, Praças, dentre outros. 

c) Cultivo de Horta: 
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A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes para o cultivo de hortas 

urbanas. As Atividades Laborais poderão ser realizadas junto ao Programa Ambientes Verdes 

e Saudáveis (PAVE) da SMS em equipamentos como CAPS AD, CTAs, dentre outros. 

d) Manutenção e Pequenos Reparos: 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes na área de pintura de obras, 

noções básicas sobre construção civil, elétrica e hidráulica. As Atividades Laborais poderão ser 

desenvolvidas em diversos equipamentos. 

e) Auxiliar de Cozinha: 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes como auxiliar de cozinha. As 

Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em Escolas, Creches, CDCs, Equipamentos da 

Sociedade Civil, dentre outros. 

f) Reciclagem e Empreendedorismo: 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes em reciclagem e preservação 

do meio ambiente. As Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em diversos 

equipamentos públicos e cooperativas. 

g) Artes e Empreendedorismo: 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes em atividades artísticas com 

o objetivo de ocupar espaço público com intervenções visuais e voltadas ao 

empreendedorismo. As Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em escolas, creches, 

dentre outros. 

h) Corte / Costura / Crochê /Tricô 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes em Corte, Costura, Crochê e 

Tricô. As Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em diversos equipamentos públicos e 

cooperativas. 

I) Atendimento e Orientação ao Cliente 

A atividade consiste na capacitação profissional dos participantes em atenção, orientação, 

tratamento e atendimento ao cliente. As Atividades Laborais poderão ser desenvolvidas em 

diversos equipamentos públicos e cooperativas. 

Reforçando que as ofertas de qualificações profissionais tanto para as oficinas quanto para 

aquisição dos insumos, que possam ser necessários para a formação, serão definidos diante da 

apresentação final do quantitativo de usuários inscritos e do levantamento das atividades 

laborais oferecidas e dos equipamentos públicos e privados que constituirão a parceria, visando 

maior assertividade nos cursos de formação profissional propostos para os beneficiários e 

também do aceite dos mesmos. 

● II - Atividades Laborais: 
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As atividades técnico laborais (frentes de trabalho) serão realizadas em localidades 

preferencialmente nos equipamentos e ou próximas onde os beneficiários foram inscritos, em 

serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou em 

equipamentos da sociedade civil a depender da modalidade. Essa etapa será melhor 

estratificada a depender da rede de contatos desenvolvido pelo Município no firmamento de 

parcerias para a absorção da demanda e auxiliada pela Rede Cidadã. De maneira geral, a Rede 

Cidadã proporcionará o apoio necessário à realização de atividades que sejam compatíveis com 

os perfis identificados dos usuários e com as finalidades dos respectivos equipamentos, públicos 

ou privados, que se disponibilizarão para a realização das práticas laborais. 

Vale destacar que o desenvolvimento de atividades laborais em espaços públicos tem como 

objetivo fortalecer o vínculo da sociedade civil com o Poder Público, além de possibilitar meios 

de ocupação das atividades para os beneficiários do Programa Bolsa do Povo. A proposta é de 

bastante prestígio também à medida em que possibilita, de maneira conjunta à capacitação 

profissional e técnica, a oferta de uma melhora na estrutura tanto física quanto de atendimento 

dos espaços onde a sociedade possa desenvolver seu protagonismo. 

No decorrer dos 5 (cinco) meses do Programa, nos momentos em que os beneficiários 

estiverem em campo nas atividades laborais, a equipe da Rede Cidadã realizará supervisão 

direta para acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento dos beneficiários em suas 

atividades. No primeiro mês, ainda, onde se dará a implementação da proposta e o início das 

parcerizações com as entidades públicas e privadas, a Rede Cidadã fará, com base no cadastro 

disponibilizado, o mapeamento dos locais de prática técnico laboral frentes de trabalho e 

práticas possíveis aos usuários, rastreando os caminhos de inserção e as necessidades 

apontadas pelos mesmos equipamentos. Cabe também à Rede Cidadã, no processo das 

atividades laborais, realizar o desenvolvimento qualitativo entre o beneficiário com os 

equipamentos do órgão público ou da sociedade civil, tornando a atividade mais satisfatória 

aos usuários e parceiros.  

● III - Atividades Socioemocionais; 

Realizada as etapas anteriores, o espaço e os colaboradores estarão preparados para iniciar o 

processo da formação que atende as especificidades do edital. A formação socioemocional tem 

início com um encontro de encantamento, com duração de 4 horas e tem como objetivos: 

 

Etapa Objetivo Geral Objetivos Específicos 
Carga Horária 

diária 

Encantamento 
Apresentação do projeto aos 
usuários para que se sintam 

motivados e engajados 

Estimular e apresentar a jornada a ser percorrida 

4 h 
Despertar o interesse/ desejo para o autoconhecimento 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Este é um processo que visa fortalecer a relação com o beneficiário no que se refere a sua 

compressão, criando estímulos para que ele seja o protagonista do seu desenvolvimento, sendo 

responsável e atuante em toda a formação socioemocional, onde o beneficiário se sinta despertado 

e engajado para os temas do autoconhecimento. Para isto, se faz necessário um encontro prévio 

para que os aspectos abaixo sejam cuidados: 

● Identificar seus objetivos; 

● Promover e ampliar a escuta das expectativas dos beneficiários em relação a formação;  

● Identificar as diferentes fases em que cada beneficiário se encontra, estimulando o interesse 

na continuidade com intuito de fortalecer a busca dos seus projetos de vida;  

● Criar e manter um ambiente seguro, de relações de confiança entre os beneficiários e os 

técnicos da Rede Cidadã envolvidos com o projeto;  

● Sensibilizar os beneficiários de maneira tal que os façam criar um caminho de 

sustentabilidade dentro do projeto com qualidade de presença e maior efetividade nas 

oficinas, tanto socioemocional quanto profissional e nas atividades laborais (frentes de 

trabalho). 

 

Após o Encantamento se iniciam as atividades da formação socioemocional, 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 Reflexivo Vivencial cuida das emoções, permitindo a 

verdadeira expressão da identidade pessoal, social, profissional e planetária integradas, 

gerando valor para vida e para o trabalho.  

As atividades propostas pelo método desenvolvido pela Rede Cidadã estão de acordo com as 

especificidades levantadas pelo Edital de Chamamento Público Simplificado - 

006/2022/SMDET. A proposta orienta-se pelos princípios de: 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 

potencializam as emoções positivas e minimizam 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. Assim, apresentamos o método, a seguir: 

a. Metodologia Reflexivo-Vivencial 
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O Método Reflexivo Vivencial se caracteriza por promover “o saber e o querer fazer”, 

estimulando o participante a assumir a responsabilidade pelos seus atos, num processo de 

amadurecimento emocional, através do autoconhecimento como estímulo para o 

autodesenvolvimento. 

Acompanhando o desenvolvimento e evolução do conhecimento científico, é um modelo 

abrangente onde 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. A concepção metodológica está embasada na utilização de música, dança 

e vivência, objetivando alcançar mudanças, seja, na postura, ou na maneira de pensar e agir. 

Através do método reflexivo e vivencial, o movimento transforma o corpo - de rígido, 

engessado, desajeitado para um ondular leve, fluido e harmonioso. Com a consciência corporal 

expande-se a consciência de sujeito da vida. 

A abordagem teórica oferece ao participante um embasamento científico e lhe dá permissão 

intelectual para mover-se, expressar-se e vencer as primeiras barreiras do medo e da 

insegurança, instaladas no seu corpo físico e emocional. 

O método reflexivo-vivencial, é um método que favorece a atitude para conhecer, aprender e 

se desenvolver. As estratégias metodológicas partem do exercício da reflexão e do diálogo, da 

vivência e da ação compartilhada em grupo.  

A vivência epistemológica (impulsionada pelo conhecimento, carregada de significados, 

sentidos e gerando ações a partir de significados) e ontológica (impulsiona para o despertar do 

ser, esse ser vivente), constituem e fortalecem a identidade humana e seus vínculos. 

Um método que promove a construção e reconstrução do conhecimento crítico a partir do 

diálogo amoroso, onde a aprendizagem torna-se afetiva e prazerosa. Os movimentos de 

consciência corporal e emocional são impulsionados pela música e por consignas, uma 

orientação dada em linguagem poética e geradora de sentido pelo Analista de 

Desenvolvimento Humano, ou facilitador. 

b. Propósitos do Método Reflexivo-Vivencial 

Todo método precisa deixar explícito quais são os seus propósitos, em que consiste seus 

caminhos, sempre visando a compreensão da direção do aprendizado, dos lugares do saber 

por onde os processos levam. Assim, destacamos como propósitos do nosso Método Reflexivo-

Vivencial:  

• Ajudar a revelar o verdadeiro EU e as atitudes, os sentimentos e os comportamentos 

genuínos do participante; 
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• Permitir a liberdade de movimentos, o resgate da consciência corporal, do sentir, das 

emoções e a integração dos pensamentos, no individual e no coletivo, favorecendo as trocas 

humanas que favorecem a consciência do sentir; 

• Promover a autorreflexão dos participantes, motivando-os a potencializar e/ou desenvolver 

as diversas competências necessárias ao contexto de sua vida pessoal, sua formação e carreira 

profissional; 

• Oferecer igualdade de oportunidades aos participantes; 

• Aproveitar todo o potencial da vivência, motivando e incentivando a aprendizagem gradual 

de novos comportamentos; 

• Considerar as necessidades e potencialidades gerais do grupo; 

• Considerar as necessidades e potencialidades específicas de cada indivíduo; 

• Observar o desempenho em diferentes situações e papéis, com vistas a avaliar déficits, 

recursos, aquisições, entre outras necessidades; 

• Identificar situações que possam produzir ansiedade ou angústia, estimulando o relato de 

eventos encobertos (pensamentos, sentimentos, etc.); 

• Ampliar o conhecimento sobre a cultura/valores do grupo; conceitos importantes de serem 

apreendidos são facilmente absorvidos nas práticas vivenciais; 

• Atuar de maneira prática diante dos obstáculos e dos desafios das situações, estimulando a 

participação ativa; 

O Método e suas aplicações no Processo de Aprendizagem baseiam-se na premissa 

fundamental de que, para o indivíduo absorver as informações é necessário que ele tenha uma 

representação daquilo que está sendo ensinado – ele precisa sentir que está ganhando algo 

prático e real.  

c. Diretrizes e Bases Metodológicas 

Aqui destacamos o conjunto de aspectos, as bases que sustentam a harmonia entre a teoria e 

a prática da nossa metodologia, observando desde aspectos do espaço físico utilizado aos 

estilos de linguagem que melhor formam a riqueza pedagógica do método reflexivo-vivencial. 

Conheçam esses aspectos: 

Espaço físico - sem uso de cadeiras com dimensões físicas que permitam a movimentação do 

grupo. O movimento livre resgata o corpo, o sentir, a emoção e os pensamentos integrados, 

no individual e no coletivo. 
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Favorável para viver o sentir - a empatia, o movimento do corpo e as trocas humanas – a 

interação humana apoia a consciência do sentir. 

Educador como um facilitador - o facilitador também é um participante. Ele facilita o processo 

de aprendizagem, mas também aprende. A oficina é uma metodologia de trabalho que prevê 

a formação coletiva. Ela prevê momentos de interação e troca de saberes a partir da uma 

horizontalidade na construção do saber inacabado. Isso diz respeito a uma dinâmica 

democrática, participativa e reflexiva que toma como fundamento do processo pedagógico a 

relação teoria-prática, sem enaltecer a figura do educador como único detentor dos 

conhecimentos. 

Roda/ Círculo - o participante não fica o tempo todo sentado, em fila, assistindo ao facilitador, 

mas sim em círculo, co-construindo o conhecimento, em movimento. Sentar em círculo facilita 

para que todos se vejam e percebam aos companheiros. 

As atividades são realizadas sem o uso de calçados - a igualdade se estabelece quando todos 

estão descalços ou sentados no mesmo nível (chão, almofadas, cadeiras). 

Acordo de Convivência - é o pacto de ação, onde é apresentado o tempo e o objetivo das 

atividades do dia, do período, as atitudes, e práticas desenvolvidas. Tem como objetivo, a 

corresponsabilidade e o compromisso. 

Estrutura Grupal - as atividades são realizadas em grupo. A ação em grupo é fundamental para 

que os participantes encontrem condições favoráveis para o processo de mudança. Dentro do 

grupo os alunos ensaiam novas atitudes de contato e comunicação. O grupo tem função de 

ninho, nutritivo e acolhedor, onde o participante encontra proteção e apoio para as mudanças 

que necessita fazer em sua vida.  

Continente estruturado - é fundamental que seja criado um ambiente de proteção e respeito 

mútuo. Para a criação do continente, esse espaço protetor e de ancoragem é estabelecido no 

acordo de convivência e na consciência clara do facilitador sobre a importância das funções do 

grupo. 

Uso da música - é escolhida para ocupar o lugar de facilitadora e mobilizadora dos conteúdos 

que fortalecem o vínculo da pessoa com ela mesma, com seu semelhante e com a totalidade. 

A música induz adaptação dos mecanismos auto reguladores e da homeostase. A música possui 

uma potência deflagradora de respostas emocionais específicas. 

O movimento - mover-se é estar vivo, é expressar vitalidade. O movimento engloba os aspectos 

somáticos, expressivos, emocionais e simbólicos. Para produzir modificações integrativas, o 

movimento deve ter motivações afetivas. 

A vivência - é a experiência singular de uma pessoa. Acontece no momento presente, aqui e 

agora, mas está sustentada pela história pessoal. 
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Progressividade - o critério de progressividade é aplicado no planejamento pedagógico dos 

encontros, onde são obedecidas as fases do processo evolutivo, tanto para se definir a 

gradação da intensidade das vivências, quanto para a observação do contexto cultural onde o 

grupo está instalado, as condições emocionais, intelectuais, e físicas dos participantes. 

Linguagem poética - a palavra poética encaminha a sensibilidade, leva o conhecimento e 

estabelece a relação entre o particular e o universal. A poesia nos faz dizer o indizível. Ela traz 

imagens, desenhos e paisagens. 

O método, inclui reflexões, movimentos, encontro em grupo com objetivo de transformação, 

promovendo a reeducação do estilo do encontro humano e determina uma nova forma de 

compreender a realidade.  

Assim, visa a integração entre pensar, sentir e agir, um processo que conduz a integração ideo-

afetivo-motora, que é pensar e agir com coerência e afetividade. A unidade funcional do 

organismo, demanda o restabelecimento conjunto de funções motoras e circulatórias. 

Trata-se da apropriação do movimento natural da expressividade integrada e harmoniosa dos 

movimentos corporais, dos gestos e da fala. Assim, o método propõe uma visão abrangente do 

movimento, no qual a integração da pessoa se revela como expressão da própria identidade. 

Uma integração resultante da expressão de toda a corporeidade humana, o que abarca os 

aspectos da vida em toda a plenitude: 

• Ação, trabalho; 

• Emoções, sentimentos; 

• Atitude existencial, estilo de vida; 

•   As relações de vínculo envolvem tudo o que ocorre na caminhada do viver. 

 
d. Aspectos da Identidade 

Nossa proposta está fundamentada em um sistema de integração e desenvolvimento humano, 

onde todas as ações se estruturam no sentido de criar mais vida dentro da vida, promovendo 

a expressão máxima da identidade pessoal. E esse é um caminho fundamental para 

adolescentes e jovens que precisam resgatar o sentido da vida, a crença no humano e o seu 

lugar na sociedade. 

O objetivo central é possibilitar o autoconhecimento, a valorização de si mesmo e dos outros. 

Assim, a percepção da identidade é ampliada. 
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O Programa está estruturado tendo como eixo principal o tema da Identidade, entendendo que a 

constituição da identidade integrada do SER, é formada a partir de 3 dimensões que estabelecem 

vínculos. São elas: 

 

Quadro 04 – Dimensões trabalhadas 

Dimensão/ 

Vínculo 

Relação Identidade Abrangência 

Pessoal Consigo mesmo Pessoal Sensações corporais, pensamento, sentimento, 

ação 

Interpessoal Com o outro Social e Profissional Capacidade de empatia, solidariedade, 

cooperação, afeto, limites claros e precisos 

Transpessoal Com a totalidade Planetária Fusão com a totalidade 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Esses 3 aspectos de identidade, Eu, Eu e o Outro, e Eu e a Vida Integral, passam a integrar a 

trilha do autoconhecimento, onde os encontros que são desenvolvidos progressivamente, 

integrado um compilado de técnicas, alinhados aos 6 aprendizados e as 8 competências 

estruturantes e integradoras. 

e. Módulos de Formação 

Agora sim, após a compreensão do método reflexivo-vivencial, seus propósitos, diretrizes e 

bases e os aspectos da identidade, podemos partir para o domínio dos aspectos da identidade 

humana que dão origem e formato aos módulos de formação. No entanto, a Rede Cidadã 

ampliou esses 3 níveis para a compreensão de que existe um campo de vínculo que envolve 

todos nós. É o campo dos vínculos com o trabalho, ao qual chamaremos Eu – E o mundo do 

trabalho – Identidade Profissional. Vejamos como transcorrem esses temas: 

• Eu - Identidade Pessoal 

Neste módulo, é desenvolvido a auto percepção e a autoconsciência, por meio de atividades 

vivenciais que propiciam um olhar para si de forma crítica e construtiva, fazendo um resgate 

da história de vida, ressaltando as fases do desenvolvimento (nascimento, infância, 

adolescência e fase adulta). As atividades são pensadas de modo a trazer maior consciência 
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corporal do pensar, sentir e agir, fortalecendo a identidade pessoal e gerando maior 

autonomia, entendimento e confiança para os indivíduos que delas participam, e, assim, 

preparando-os para construção da trilha que o levará na ressignificação de sua identidade 

social. 

• Eu e o Outro - Identidade Social 

Os aprendizados vivenciados neste módulo 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 aspecto da identidade 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 foi trazido 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. 

• Eu e o Mundo do Trabalho - Identidade Profissional 

O terceiro módulo mostra como a identidade profissional 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. 

Trabalhando a capacidade de reconhecer valores, talentos e competências. Explorando os 

diferentes saberes, os participantes são orientados para a necessidade do conhecimento 

técnico no processo de formação profissional e da necessidade de expansão da visão global 

para destacar-se no mundo do trabalho. 

Cientes da sua identidade pessoal, social e profissional, os participantes conseguem 

desenvolver a visão sistêmica e de futuro, para identidade cidadã. 

• Eu e o Mundo – Identidade integral 

No quarto módulo, na quarta e última identidade, os participantes são preparados para 

compreender que cada um é parte do todo, e do quanto as ações individuais impactam no 

coletivo. 
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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 estímulo 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 a 

construção de uma sociedade mais harmoniosa e igualitária, propiciando a compreensão dos 

usuários como cidadãos responsáveis e participativos desta construção social. 

Se responsabilizando 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. 

Toda a trilha da formação socioemocional é articulada com domínios de competências 

requeridas para o mundo do trabalho. Essa combinação entre o socioemocional, suas conexões 

com os aspectos da identidade humana, com a compreensão das emoções e ao mesmo com o 

impacto destas nas relações de trabalho, permite a construção de 6 Aprendizados e 8 

Competências Organizacionais, que viabilizem desenvolver o perfil de saída dos adolescentes 

e jovens.  

Os 6 aprendizados e as 8 competências que serão vistas abaixo foram identificadas no mercado 

de trabalho como domínios para relações pessoais e profissionais reconhecidas como positivas. 

Atuam diretamente no sucesso dos relacionamentos, assim como na capacidade de 

desempenho produtivo. São eles: 

Os 6 Aprendizados 

1º: Vida e trabalho, um só valor 

2º: Autoconhecimento cria consciência e equilíbrio 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 

As 8 Competências Organizacionais 

1: Agente de solução 

2: Comprometimento 

3: Comunicação 
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4: Conhecimento técnico 

5: Flexibilidade cognitiva 

6: Fluência digital 

7: Inteligência emocional 

8: Pensamento crítico e analítico 

f. Desenvolvimento de temas 

A capacitação socioemocional contará com uma carga horária de 128 (cento e vinte e oito) 

horas, estruturada pelo método reflexivo-vivencial fundamentado anteriormente. Todos os 

encontros ocorrerão na modalidade presencial, com previsão de 2 (dois) encontros semanais, 

totalizando 32 (trinta e dois) encontros ao longo dos 4 (quatro) meses de formação, conforme 

demonstra a tabela: 

Quadro 05 – Resumo Metodologia Socioemocional 

 Aspectos da 

Identidade do 

sujeito 

6 Aprendizados que 

integram Vida e 

Trabalho 

Objetivo 

Geral 

Objetivos 

Específicos 

Quantidade de 

Encontros 

Carga 

horária 

diária 

Carga 

horária 

total 

MÓDULO 1 

Eu Vida e trabalho, um 

só valor 

Ressignificar a 

própria 

identidade 

Autoconhecimento 8 4h 32h 

Restauração a 

autoestima 

Comunicação 

Consciente 

Identidade Pessoal Autoconhecimento 

cria consciência e 

equilíbrio emocional 

Empatia e Diversidade 

Desopressão 

Comprometimento 

consigo 

Eu e o Outro Identificar e 

compreender 

8 4h 32h 
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MÓDULO 2 

Autoconhecimento 

cria consciência e 

equilíbrio emocional 

Ressignificar a 

identidade 

social 

emoções e 

sentimentos 

Identidade e valor 

Dignidade Social 

Identidade Social Reconhecimento da 

história de vida 

Resgatar o potencial 

de vida e 

sensibilização da 

pessoa 

Resgate da cidadania 

MÓDULO 3 

Eu e o Mercado de 

Trabalho 

Ser dono da sua 

empregabilidade 

Apresentar 

novas 

possibilidades 

de geração de 

renda 

Trabalho e rotina 8 4h 32h 

Competências 

organizacionais 

Adequação social 

Identidade 

Profissional 

Reconhecer valores, 

talentos e 

competências 

Ressignificar a 

capacidade de 

trabalho como 

transformação 

pessoal e social 

Trabalho como ação 

de construção 

orientada para a 

vida 

Como garantir 

empregabilidade 

Dar sentido a vida; 

reconhecer seu 

potencial para a 

vida 
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O instinto de seguir 

em frente 

Corresponsabilidade 

social, 

conhecimento e 

humanização 

Sustentabilidade 

social, econômica e 

ambiental 

TOTAL[1] 32 128h 

Fonte: Elaboração Própria. 

7. EQUIPE DO PROJETO: 

Quadro 04 - Equipe do Projeto 

EQUIPE DO PROJETO 

  Quantidade 

Profissional Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

Recursos Humanos - Sede 

Coordenador Geral 1 1 1 1 1 1 

Coordenador Administrativo 1 1 1 1 1 1 

Coordenador Pedagógico 2 2 2 2 2 2 

Técnico Serviço Financeiro 10 10 10 10 10 10 

       

Recursos Humanos - Unidades  

Coordenador de Território 20 20 20 20 20 20 

Psicólogo 0 20 20 20 20 20 

Assistente Social 8 20 20 20 20 20 

Educador 0 88 88 88 88 88 

Agente de Ação Social 80 80 80 80 80 80 

Fonte: Elaboração Própria. 

Agente de Ação Social: 
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O Agente de Ação Social será responsável pelo atendimento e orientação da população, em 

condições de vulnerabilidade social, física e/ou psíquica para que possam ser encaminhados aos 

demais serviços de assistência social e saúde ofertados pelo Município. A ele caberá também o 

auxílio no atendimento dos usuários do programa. 

Assistente Social: 

O Assistente Social é responsável por triar os usuários do projeto, desenvolvê-los por meio de 

formações técnicas e socioemocionais, dar suporte no processo de encaminhamento para 

oportunidades de trabalho e acompanhá-los, interagindo junto às famílias e instituições parceiras 

sempre que necessário. Analisa os contextos sociais, escolar e recursos dos usuários, famílias e das 

instituições parceiras que estão envolvidas no processo de integração estabelecendo planos de 

orientação. 

Coordenador Administrativo: 

O Coordenador Administrativo fará a gestão dos procedimentos documentais e processuais 

necessários ao andamento da parceria, auxiliando na adequação das tarefas durante a execução 

das atividades. 

Coordenador Geral:  

O Coordenador Geral ou Gerente de Projetos visa gerir os Supervisores de Operações e os 

responsáveis por unidades, garantindo que os recursos adequados estejam mobilizados para 

atender os compromissos operacionais, contratuais e econômicos do eixo em que atua. 

Acompanhar e apoiar a equipe na execução das atividades previstas nos territórios, além de 

reportar os resultados desses, junto à gerência imediata, monitorando os indicadores e metas de 

forma a garantir que os resultados contratados sejam entregues. 

Coordenador Pedagógico: 

O Coordenador Administrativo é responsável pela produção das metodologias de execução, bem 

como pela coordenação das tarefas oferecidas pela capacitação. Ele é responsável também por dar 

diretrizes, instruções e demais direcionamentos aos educadores, psicólogos, assistentes sociais e 

agentes de ação social que integrarão o projeto.  

Coordenador Território:  

O Coordenador de Território tem a responsabilidade de liderar a equipe que atua diretamente na 

operação, garantindo que os recursos adequados estejam mobilizados para atender os 

compromissos operacionais, contratuais e econômicos do eixo em que atua. Deve coordenar, 

acompanhar e apoiar sua equipe na execução das atividades previstas, além de reportar os 

resultados desses territórios ao líder imediato. Este profissional é responsável também pela seleção 

e avaliação da equipe e por garantir adequada infraestrutura local. 
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Educador:  

O Educador ou Analista de Desenvolvimento Humano é responsável por triar os usuários do projeto, 

desenvolvê-los por meio de formações técnicas e socioemocionais, dar suporte no processo de 

encaminhamento para oportunidades de trabalho e acompanhá-los, interagindo junto às famílias e 

instituições parceiras sempre que necessário. 

Psicólogo: 

O Psicólogo Social também é responsável por triar os usuários do projeto, desenvolvê-los por meio 

de formações técnicas e socioemocionais, dar suporte no processo de encaminhamento para 

oportunidades de trabalho e acompanhá-los, interagindo junto às famílias e instituições parceiras 

sempre que necessário. Também analisa os pensamentos, sentimentos e comportamentos de 

usuários e grupos para estabelecer quais são as suas necessidades e desenvolver planos e 

intervenções para melhorar a sua qualidade de vida. Realiza avaliações psicossociais. 

Técnico Serviço Financeiro: 

O Técnico de Serviço Financeiro ou Analista Financeiro visa assegurar a exatidão e integridade das 

informações financeiras do projeto, de acordo com as normas contábeis, cumprindo prazos internos 

e legais, atuar na preparação de relatórios e análises sobre a gestão financeira para apresentar à 

liderança. Executa todo ou parte dos processos financeiros, aplicando seu conhecimento para o 

desenvolvimento, manutenção e melhoria contínua dos processos, materiais de apoio, ferramentas 

e relatórios. Auxiliar os gestores da organização com informações para a integração dos resultados 

operacionais e financeiros. 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases
Subfases

Meses jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23

Programa Bolsa Trabalho/Projeto Bolsa do Povo mês 0 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6

1ª FASE - Adequações e Cadastro I pelos governos - municipal e estadual

Formalização dos termos de parceria para cessão de espaço para a Rede Cidadã, antes 

do início das atividades da Capacitação

Levantamento da necessidade de adequações nos equipamento - espaços físicos

Levantamento da necessidade de aquisições de imobilizados para os equipamentos e 

para o atendimento direto junto aos beneficiários

2ª FASE - Implantação

Realização das adequações nos equipamentos públicos das OSCs- espaços físicos

b) Realização das Aquisições

Recursos Humanos

Material de Consumo

Serviço de Terceiros

Imobilizados - Investimento

Custos Indiretos

Cadastro I - pelos governos - municipal disponibilizada pela SMDET e estadual 

disponibilizada pela SDE

SMDET entregará das fichas de inscrição 

4-Prestação de contas
3-Execução

1-Cadastro I 2-Implantação
3.1-Cadastro II, 3.2- Acolhimento e sensibilização, 3.3-Capacitação e 3.4-Monitoramento

a) Adequação dos equipamentos públicos e da sociedade civil envolvidos no projeto para o desenvolvimento das Capacitações Profissionais;

c) Cadastro, inserção, acolhimento e sensibilização de beneficiários nos equipamentos públicos municipais;
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases
Subfases

Meses jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23

3ª FASE - Execução

3.1- Cadastro II pela OSC - Rede Cidadã

Treinamento dos coordenadores dos territórios para manusear do sistema Bolsa do Prova 

da Prodesp paltaforma, o cadastro do usuário e monitoramento

Realização de preenchimento do Cadastro na plataforma do sistema autorizado pelo 

Governo do Estado de São Paulo  

Validação dos dados inseridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE 

Contato com os cadastrados para confirmação do recebimento do Cartão

Os Coordenadores de Território irão monitorar, junto a SDE do Governo do Estado, a 

entrega dos cartões bancários para o recebimento dos benefícios para todos os 

beneficiários envolvidos no projeto

Envio de relatórios

Os usuários frequentadores e inscritos nos Equipamentos Públicos/Sociedade Civil terão 

seus dados aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, serão 

comunicados da data de início da formação por meio de cartazes e contatos telefônicos

Os usuários dos serviços e inscritos nos equipamentos da SMADS com os dados 

aprovados pela SDE. Desde de que a distância não ultrapasse 2,5km.

3.2- Acolhimento e sensibilização

3.3- Capacitações Profissionais 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Desenvolvimento de competências socioemocionais 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Qualificação técnica-Profissional 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Atividades laborais - frentes de trabalho 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

3.4-Monitoramento

Monitoramento dos beneficiários pelos Agentes de Ação Social durante as capacitações 

profissionais

Lançamentos de faltas e frequência dos beneficiários participantes das capacitação 

profissional no sistema eletrônico do Governo do Estado de SP 

Emissão das declarações e atestados de todos os beneficiários ativos no Programa Bolsa 

Trabalho

4ª FASE - Prestação de Contas

Realização da prestação de contas parciais

Realização da prestação de contas final

3.1-Cadastro II, 3.2- Acolhimento e sensibilização, 3.3-Capacitação e 3.4-Monitoramento

g) Acesso ao sistema eletrônico do Governo do Estado para lançamentos de faltas e frequência dos beneficiários envolvidos no projeto, juntamente com as declarações e atestados de todos os beneficiários 

ativos no Programa Bolsa Trabalho.

h) Realização das prestações de Contas

d) Monitoramento e entrega dos Cartões Bancários do Programa Bolsa do Povo aos beneficiários do projeto;

e) Oferta de Capacitações Profissionais, que compreende a qualificação técnica, o desenvolvimento de competências socioemocionais e atividades laborais para todos os beneficiários inseridos no Programa Bolsa 

f) Acompanhamento e monitoramento dos beneficiários alocados nos equipamentos públicos do município de acordo com a disposição e divisão do projeto no Lote 3 e nas Capacitações Profissionais;

1-Cadastro I 2-Implantação
3-Execução

4-Prestação de contas
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9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

LOTE 3 Cronograma Financeiro 

Cronograma de desembolso jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 TOTAL 

Subotal               

Total do orçamento 250.913,37 526.736,78 526.736,78 526.736,78 526.736,78 526.736,78 4.943.654,68 

 

10. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS: (RH, Materiais e serviços, Custos totais) 

RH a contratação da equipe Rede Cidadã  

A Rede Cidadã irá optar por ter parte do seu quadro de colaboradores na condição CLT envolvidos neste projeto por possuir conhecimento 

instalado e vivência em programas sociais com público em vulnerabilidade social e extrema vulnerabilidade. 

 

 

LOTE 3

ITEM

 Valor 

unitário/

mês 

Qtd

ju
l/

22

ag
o

/2
2

se
t/

22

o
u

t/
22

n
o

v/
22

d
ez

/2
2

jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 TOTAL

1.1 Recursos Humanos - Sede - Fixo  

Coordenador Geral 5.103,54 1 1 1 1 1 1 1 5.103,54 5.103,54 5.103,54 5.103,54 5.103,54 5.103,54 30.621,22

Coordenador Administrativo 3.153,49 1 1 1 1 1 1 1 3.153,49 3.153,49 3.153,49 3.153,49 3.153,49 3.153,49 18.920,96

Coordenador Pedagógico 4.133,97 2 2 2 2 2 2 2 8.267,93 8.267,93 8.267,93 8.267,93 8.267,93 8.267,93 49.607,60

Técnico Serviço Financeiro 2.150,66 10 10 10 10 10 10 10 21.506,57 21.506,57 21.506,57 21.506,57 21.506,57 21.506,57 129.039,40

Motorista 2.013,73 1 1 1 1 1 1 1 2.013,73 2.013,73 2.013,73 2.013,73 2.013,73 2.013,73 12.082,38

1.2 Recursos Humanos nas Unidades - Variável  

Coordenador Território 2.565,00 20 20 20 20 20 20 20 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 307.800,00

Psicólogo 3.458,47 20 0 20 20 20 20 20 0,00 69.169,33 69.169,33 69.169,33 69.169,33 69.169,33 345.846,67

Assistente Social 2.875,05 20 8 20 20 20 20 20 23.000,37 57.500,93 57.500,93 57.500,93 57.500,93 57.500,93 310.505,04

Educador  (ADH + TEC + Volante) 1.956,29 88 0 88 88 88 88 88 0,00 172.153,52 172.153,52 172.153,52 172.153,52 172.153,52 860.767,60

Agente de Ação Social - 1 para 50 usuários 1.707,10 80 80 80 80 80 80 80 136.567,73 136.567,73 136.567,73 136.567,73 136.567,73 136.567,73 819.406,40

Motorista van 1 1 1 1 1 1 1

Subotal 243  123  243 243  243  243  243  250.913,37 526.736,78 526.736,78 526.736,78 526.736,78 526.736,78 2.884.597,27

Cronogrma Físico Cronogrma Financeiro
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LOTE 3

ITEM

 Valor 

unitário/

mês 

Qtd

ju
l/

22

ag
o/

22
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t/

22

ou
t/

22

no
v/

22

de
z/

22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 TOTAL

2 Materiais de consumo  

2.1 Materiais de escritório 467,69 1.359,17 1.359,17 1.359,17 1.359,17 1.359,17 1.359,17 8.155,02

PASTA SUSPENSA KRAFT CX 50 109,30 2 2 2 2 2 2 2 218,60 218,60 218,60 218,60 218,60 218,60 1.311,60

ARQUIVO MORTO PAPELÃO 4,28 50 50 50 50 50 50 50 213,83 213,83 213,83 213,83 213,83 213,83 1.282,98

MOLHA DEDO DE GLICERINA 5,29 1 1 1 1 1 1 1 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 31,74

CANETA BIC AZUL CX- C/ 50 42,60 1 1 1 1 1 1 1 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 255,60

CANETA BIC VERMELHA CX-C/50 42,60 1 1 1 1 1 1 1 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 255,60

CANETA BIC PRETA CX-C/50 42,60 1 1 1 1 1 1 1 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 255,60

CLIPS 2/0 500 GRAMAS 14,80 3 3 3 3 3 3 3 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 266,40

ELASTICO 500GR 10,60 3 3 3 3 3 3 3 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 190,80

GRAMPEADOR 26/6 27,63 10 10 10 10 10 10 10 276,30 276,30 276,30 276,30 276,30 276,30 1.657,80

TINTA PARA PINCEL - PRETO 17,54 1 1 1 1 1 1 1 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 105,24

TINTA PARA PINCEL - AZUL 9,63 1 1 1 1 1 1 1 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 57,78

LAPIS PRETO FABER 1205 0,57 24 24 24 24 24 24 24 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 82,14

BORRACHA BRANCA PEQUENA 0,55 60 60 60 60 60 60 60 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 199,20

CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL 10,30 1 1 1 1 1 1 1 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 61,80

CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHO 10,30 1 1 1 1 1 1 1 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 61,80

CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETO 87,98 1 1 1 1 1 1 1 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 527,88

PAPEL SULFITE A-4 210 X 297 PCT 500 24,53 10 10 10 10 10 10 10 245,33 245,33 245,33 245,33 245,33 245,33 1.471,98

GRAMPO 26/6 6,59 2 2 2 2 2 2 2 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 79,08

2.2 EPI

2.2.1 Óculos (1 por usuário) 7,83 4000 4000 31.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.320,00

2.2.2  Luvas (1 por usuário) 7,65 4000 4000 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00

2.3 Uniforme para 4.000 benficiários

2.3.1 Calça (2 por usuário) 39,47 8000 8000 315.733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.733,33

2.3.2 Camiseta (2 por usuário) 29,57 8000 8000 236.533,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.533,33

2.3.3 Bota (1 por usuário) 54,37 4000 4000 217.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.480,00

2.4 Insumos para Ofinias - Obs.: Os valores estão dentro das cotações do imobilizado

2.4.1 Curso de Jardinagem 80,13 7 7 7 7 7 7 0,00 560,89 560,89 560,89 560,89 560,89 2.804,43

2.4.2 Arte e Empreendedorismo 98,28 7 7 7 7 7 7 0,00 687,94 687,94 687,94 687,94 687,94 3.439,68

2.4.3 Auxiliar de Cozinha 218,07 7 7 7 7 7 7 0,00 1.526,47 1.526,47 1.526,47 1.526,47 1.526,47 7.632,33

2.4.4 Curso de Crochê e Tricô 83,28 7 7 7 7 7 7 0,00 582,96 582,96 582,96 582,96 582,96 2.914,80

2.4.5 Curso de Costura 460,57 7 7 7 7 7 7 0,00 3.223,97 3.223,97 3.223,97 3.223,97 3.223,97 16.119,83

Subotal 833.025,84 7.941,39 7.941,39 7.941,39 7.941,39 7.941,39 872.732,77

Cronogrma Físico Cronogrma Financeiro
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LOTE 3

ITEM
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22

de
z/

22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 TOTAL

3 Serviços de Terceiros  

3.1 Treinamento dos educadores 127.575,00 1 1 127.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.575,00

3.2 Telefonia 19.750,00 1 1 1 1 1 1 1 19.750,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 118.500,00

3.3 Internet para o administrativo 120,00 1 1 1 1 1 1 1 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 720,00

3.4 Internet para os territórios 120,00 34 34 34 34 34 34 34 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 24.480,00

3.5 Informática - TI 6.000,00 1 1 1 1 1 1 1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36.000,00

3.6 Adequação do espaço 16.467,90 1 1 16.467,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.467,90

3.7 Transporte (Van) 3.400,00 1 1 1 1 1 1 1 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 20.400,00

Subotal 177.392,90 33.350,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00 344.142,90

4.1 Investimento - imobilizado 0  

Imobilizado 0 - Capacitação Técnico laboral  

4.1 Insumos para Ofinias

4.1.1 Curso de Jardinagem 390,54 7 7 2.733,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,78

4.1.2 Arte e Empreendedorismo 534,88 7 7 3.744,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744,18

4.1.3 Auxiliar de Cozinha 1.127,78 7 7 7.894,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.894,48

4.1.4 Curso de Crochê e Tricô 46,51 7 7 325,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,55

4.1.5 Curso de Costura 3.754,50 7 7 26.281,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.281,50

Subotal 40.979,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.979,49

4.2 Investimento - imobilizado 1  

Imobilizado 1 - Adequação espaço  

4.2.1 Bebedouro 1.006,67 35 35 35.233,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.233,45

4.2.2 Cadeiras plásticas 94,59 1750 1750 165.532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.532,50

4.2.3 Mesa 527,33 70 70 36.913,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.913,10

4.2.4 Lousa 109,40 35 35 3.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829,00

4.2.5 Flip chart 139,21 35 35 4.872,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.872,35

Subotal 246.380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.380,40

4.3 Investimento - imobilizado 2  

Imobilizado 2 - Capacitação Socioemocional

4.3.1 LapTop 3.792,67 35 35 132.743,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.743,45

4.3.2 Impressora 1.219,57 35 35 42.684,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.684,95

4.3.3 Televisão smart 2.002,67 35 35 70.093,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.093,45

4.3.4 Datashow 3.033,33 35 35 106.166,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.166,55

4.3.5 Caixa de Som 681,67 35 35 23.858,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.858,45

4.3.6 Microfone 209,00 35 35 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.315,00

4.3.7 Colchonete 114,40 1050 1050 120.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.120,00

Subotal 502.981,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.981,85

Cronogrma Físico Cronogrma Financeiro
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Planilha - CUSTOS TOTAIS 

Despesa Valores 

Recursos Humanos R$ 2.884.597,27 

Materiais e Serviços R$ 2.059.057,41 

Subtotal (aportes da SMDET) R$ 4.943.654,68 

Contrapartida R$ 359.890,21 

Valor total da Parceria R$ 5.303.544,89 
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jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 TOTAL

5 Custos indiretos  

5.1 Contabilidade R$ 2.500,00 1 1 1 1 1 1 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 15.000,00

5.2 Material de Limpeza R$ 2.000,00 1 1 1 1 1 1 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00

5.3 Encargos sobre serv.de terc. R$ 240,00 1 1 1 1 1 1 1 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 1.440,00

5.4 Impostos, tarifas e emolumentos R$ 600,00 1 1 1 1 1 1 1 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.600,00

5.5 Outras despesas adminstrativas R$ 3.300,00 1 1 1 1 1 1 1 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 19.800,00

Subotal 51.840,00 1,05%

Total do orçamento 2.051.673,85 568.028,17 568.028,17 568.028,17 568.028,17 568.028,17 4.943.654,68 100,00%
Valor disponibilizado no Edital 4.944.075,05 100,00%

Diferença 420,37 0,01%

Cronogrma Físico Cronogrma Financeiro

D4Sign 316a0f15-1860-48fa-a63c-d743971d84b2 - 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 32 
          Belo Horizonte / MG - CEP: 30180-120 
                                  Telefone: (31) 3290-8000 
                                  redecidada@redecidada.org.br | www.redecidada.org.br 

 

     Classificação da informação: Pública 

11. RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

RESPONSABILIDADE DA REDE CIDADÃ 

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

2. Garantir a aquisição de imobilizados básicos para todos os equipamentos desmobilizados para 
o projeto antes do início das atividades de Capacitação Profissional. 

3. Implementar proposta pedagógica específica para o público alvo do projeto; 

4. Cadastrar, acolher e sensibilizar os beneficiários inseridos no Programa Bolsa Trabalho; 

5. Participar das reuniões de planejamento entre as OSCs parceiras para alinhamento das ações 
do projeto;  

6. Realizar a capacitação profissional (qualificação técnica, atividades laborais e qualificação 
socioemocional) dos beneficiários, na forma do Plano de Trabalho; 

7. Fiscalizar e acompanhar a aplicação prática do conhecimento nas atividades laborais em 
parceria com instituição do poder público municipal, conforme Plano de Trabalho; 

8. Avaliar semestral dos beneficiários com o objetivo de identificar qual a atuação mais adequada 
para as necessidades do beneficiário e potencializar a sua inserção no mundo do trabalho; 

9. Preencher diariamente as frequências dos beneficiários no sistema do Programa Bolsa do Povo 
da Prodesp;  

10. Encaminhar mensalmente relatório emitido pelo Sistema do Programa Bolsa do Povo da 
Prodesp;  

11. Responsabilizar-se pelo aviso de desligamento do beneficiário, devido a excesso de faltas, 
comportamento inadequado ou descumprimento de algum dos critérios estabelecidos para 
participação no Programa Bolsa Trabalho; 

12. 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; 

13. Transferir o conhecimento desenvolvido para a equipe da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho; 

14. 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; 

15. 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; 

16. Preparar ementas e justificativas dos cursos de todos os cursos de capacitação profissional; 

17. Acolher os beneficiários, na forma do edital, para atingir o número total de até 4.000 
beneficiários; 

18. Elaborar material didático a ser utilizado; 
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19. Preparar e enviar relatórios das atividades necessários ao monitoramento e acompanhamento 
da parceria e dos beneficiários mensalmente; 

20. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução da parceria em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas; 

21. Comunicar ao gestor da parceria de imediato qualquer dificuldade que impossibilite a execução 
dos serviços e qualquer irregularidade; 

22. 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; 

23. 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; 

24. Responsabilizar-se pelo acompanhamento dos beneficiários inseridos no mundo do trabalho 
por um período de 3 meses e encaminhar relatório de acompanhamento para o gestor da parceria. 

25. Prover e repor uniformes, insumos e EPIS conforme apresentado no Edital. 

 

RESPONSABILIDADE DA SMDET 

1. Aprovar as metodologias elaboradas pela Instituição Parceira; 

2. Informar e orientar os beneficiários sobre a forma de participação no Programa Bolsa Trabalho, 
de acordo com a legislação que o rege;  

3. 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 Bolsa Trabalho e do Departamento de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, de acordo com todo o seu arcabouço jurídico; 

4. Aprovar a prestação de contas enviada semestralmente pela Instituição Parceira; 

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

6. Promover a intermediação de mão de obra com base no acompanhamento e monitoramento 
dos beneficiários pela parceira; 

7. Disponibilizar os equipamentos/espaços físicos para a realização das Capacitações Técnicas, 
junto as demais secretarias da PMSP. 

 

 

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas será enviada semestralmente, pela Rede Cidadã, nos termos do Decreto 

Municipal 57.575/2016, da Lei Federal 13019/2014 e do Termo de Colaboração. 
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13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

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

monitoramento, acompanhamento e avaliação de impacto do projeto. O consolidado dos 

documentos de avaliação organizar-se-á em formato de relatório que será entregue à SMDTE 

mensalmente e ao final da parceria. 

 

São Paulo, 17 de junho de 2022. 

 

 

Angela de Alvarenga Batista Barros 
Presidente da Rede Cidadã 

D4Sign 316a0f15-1860-48fa-a63c-d743971d84b2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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