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DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Razão Social: Instituto Mãos Solidárias  

Endereço Completo:  Setor Habitacional Sol Nascente, SHSN, Chácara 119, Lote 5, Lojas 1 a 5 – 
Sol Nascente 

CNPJ: 05.488.350/0001-62 

Município:  Ceilândia UF: DF CEP: 72.236-800 

Site, Blog, Outros: www.ims.org.br 

Nome do Representante Legal: Adilson dos Reis Rodrigues 

Cargo: Presidente 

RG: 369351 Órgão Expedidor: SSP CPF: 121.509.591-00 

Telefone Fixo: (61) 33373-6302 Telefone Celular: (61) 98318-7274 

E-Mail do Representante Legal: contato@ims.org.br 
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Mateus Cruz Santos   

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG: 2718293 Órgão Expedidor: SSP CPF: 029.758.061-24 

Telefone Fixo: (61) 3026-7556 Telefone Celular: (61) 98318-7274 

E-Mail do Responsável: contato@ims.org.br 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social: 

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 
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DESCRIÇÃO DO 
PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: CAPACITA SOL NASCENTE 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09 meses 

INÍCIO: 04/04/2022 TÉRMINO: 20/12/2022  
OBJETO: Cursos de qualificação profissional para 200 pessoas. 

 

 Objeto da Atuação em Rede: 

 
ANEXOS 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[X ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Envolvido com o movimento social no Distrito Federal há mais de 7 anos, o Instituto 

Mãos Solidárias, acredita que a qualificação profissional é uma construção social. O projeto 

CAPACITA SOL NASCENTE visa oferecer espaços para a formação profissional da 

população do Sol Nascente. Com isso, além de oportunizar a inserção no mercado de 

trabalho, agregamos, no cotidiano da população, valores que fortaleçam o exercício de sua 

cidadania e o estabelecimento de vínculo simbólico com o patrimônio e o local onde estão 

inseridas. Ainda, o projeto prioriza a convivência pacífica e a prática da segurança cidadã. 

Dessa forma, contribui para a Prevenção Primária e Secundária das violências. Os cursos 

ofertados, além de profissionalizar, incentivam a atitude autônoma e exploratória diante do 

universo profissional. 

Por tudo isso, o INSTITUO MÃOS SOLIDÁRIAS, inspirado na qualificação 

profissional, apresenta o projeto CAPACITA SOL NASCENTE que compreende em realizar 

curso de qualificação profissional, nas modalidades de Embelezamento e Estética. 
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DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

 
Os cursos ocorrerão no endereço Setor Habitacional Sol Nascente, SHSN, Chácara 

119, Lote 5, Lojas 1 a 5 – Sol Nascente e contarão com a seguinte carga horária: 

 

Curso de cabeleireiro: 360/h, na data de 04/04/2022 a 04/10/2022. 

Será apenas uma turma de trinta alunos com início previsto para dia 04/04/2022 e 

término no dia 04/10/2022. Serão 3 horas de aula de segunda a sexta, das 19:00 às 

22:00 horas durante seis meses de cursos, totalizando 360 horas. Serão 88 horas de 

aulas teóricas e 272 horas de aulas práticas. 

Curso de manicure e pedicure: 180/h, na data de 04/04/2022 a 04/10/2022. 

Serão duas turmas com 25 alunos cada. A Primeira turma terá o início previsto para 

dia 04/04/2022 e término no dia 04/07/2022. A segunda terá seu início previsto para 

dia 05/07/2022 e término para o dia 05/10/2022. Serão 36 horas de aulas teóricas e 

144 de aulas práticas.. 

Curso de Designer de Sobrancelhas 60/h, na data de 15/03/2022 a 20/09/2022. 

Serão 6 turmas com 20 alunos cada. A primeira turma terá o início previsto para o dia 

04/04/2022 e término para o dia 04/05/2022. A Segunda turma terá o seu início 

previsto para dia 05/05/2022, e o término para o dia 05/06/2022. A terceira turma terá 

o seu início previsto para dia 06/06/2022, e terá o seu término previsto para o dia 

06/07/2022. A quarta turma terá seu início previsto para o dia 07/07/2022, e término 

para o dia 07/08/2022. A quinta turma terá o início previsto para o dia 08/08/2022, e 

terá o      seu término previsto para o dia 08/09/2022. A sexta turma terá o seu início 

previsto para o dia 09/09/2022, e terá o seu término previsto para o dia 09/10/2022. 

Serão 10 horas de aulas teóricas e 50 horas de horas práticas.  

Esse projeto visa atender a população do Sol Nascente/Por do Sol, principalmente 

categorias de pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como 

negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, LGBTQIA+, imigrantes 

como venezuelanos, bem como aqueles em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, quais sejam: menor frequência escolar, renda e piores condições de 
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coleta de lixo e infraestrutura urbana. Ademais, o Projeto Capacita Sol Nascente tem 

por objetivo precípuo inseri-las no mercado de trabalho e consequentemente geração 

de renda. 

 
JUSTIFICATIVA: 
 

Por conta da atual situação da pandemia da Covid -19 e dos altos índices de 

desemprego, o projeto se coloca como uma alternativa para qualificação profissional 

e geração de emprego e renda. O projeto surge da necessidade de profissionalizar 

mulheres que ainda não possuem qualificação profissional ou alguma forma de 

aquisição de renda. Com isso, buscamos o desenvolvimento social, tecnológico e 

econômico da população do Sol Nascente/Por do Sol que acessarão os cursos e suas 

famílias de maneira indireta. 

Após o Censo do IBGE de 2010, o Sol Nascente ganhou notoriedade pelo dado 

que a apontava como segunda colocada no ranking de maiores favelas do Brasil, 

ficando atrás apenas da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. De acordo com 

Censo do IBGE de 2010, a região contava com 56.483 moradores. Em 20131, o Sol 

Nascente e o Pôr do Sol ultrapassaram a marca da famosa Rocinha, no Rio de 

Janeiro, e passam a ser a maior favela do país, com 78.912 habitantes. 

Em 2018, o Sol Nascente foi objeto de um estudo mais profundo, tendo a 

estrutura de indicadores sociais atualizadas por meio da PDAD/CODEPLAN2 já 

contava com 88.577 habitantes; e em 2019 foi desmembrada da região administrativa 

de Ceilândia e passou a vigorar, com o Pôr do Sol, como a Região Administrativa 

XXXII, passando a integrar o MACROTERRITÓRIO SUDESTE. Isso se deu através 

do Projeto de Lei n° 350/2019 sancionado pelo governador Ibaneis Rocha.   

 
1 Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio/PDAD 2013 Sol Nascente/Pôr do Sol, disponível em 
www.codeplan.df.gov.br. Acesso em 13/10/2021. 
 
2 Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio/PDAD 2013 Sol Nascente/Pôr do Sol/ 2018. Disponível 
em https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Ceil%C3%A2ndia.pdf . Acesso em 
13/10/2021 
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A Pesquisa PDAD/CODEPLAN/2018, divulgada no contexto dos resultados 

desagregados de Ceilândia, apresentou ao grande público a complexa realidade do 

Pôr do Sol e Sol Nascente no contexto do desenvolvimento de regiões periféricas do 

Distrito Federal. Na região de Pôr do Sol e Sol Nascente, 50,3% é do sexo feminino e 

49,7% do sexo masculino. Nas áreas de Pôr do Sol e Sol Nascente, cuja auto 

declaração de raça é majoritariamente parda (54,6%), mais da metade de sua 

população é nascida no DF, sendo 58,4% da quantidade total. Daqueles que não 

nasceram no Distrito Federal, 35% vieram para cá acompanhar parentes que se 

mudaram para a região e 24,3% estavam à procura de trabalho. 

Quanto à escolaridade, no Pôr do Sol e Sol Nascente, o nível superior é de 

apenas 9% da população, prevalecendo o fundamental incompleto, com 36,3%.  

Esses dados chamam atenção para a real necessidade de uma ação que 

ofereça profissionalização da população – maior parcela dessa região administrativa. 

Ademais, o dado apontado pelo PDAD 2018- último censo realizado pelo IBGE- 

apontam uma piora nos indicadores do percentual de pessoas que estudam entre 18 

e 24 anos em relação ao PDAD/2015, com somente 26% de estudantes nessa faixa 

etária. Ao analisar os dados sobre trabalho e rendimento da população dessas 

localidades, percebe-se que o percentual da população acima de 14 anos que tem 

uma ocupação é de 63%. Um dado interessante é que dentre os habitantes que têm 

entre 18 e 29 anos de idade e que não estão ocupando nenhuma vaga no mercado 

de trabalho, 39,4% nem trabalham nem estudam, segundo os dados do PDAD/2018. 

Da população que exerce atividade remunerada, 28,1% está alocada em atividades 

comerciais, enquanto 58,4% estão relacionados com o setor de serviços. Chama 

atenção o expressivo percentual dos autônomos que são 28,3% e dos assalariados 

sem carteira de trabalho, 44,7%.  

Tais porcentagens evidenciam possível sobreposição de critérios de 

vulnerabilidade para as famílias dessas áreas. Os dados apresentados demonstram 

que a desigualdade e pobreza – que marcam a vida de milhares de pessoas 

residentes em Sol Nascente – derivam de fatores associados e superpostos, que 

provocam diferentes processos de exclusão, que são sentidos e apropriados pelas 
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comunidades em diferentes graus de impacto. O projeto CAPACITA SOL NASCENTE 

visa contribuir para a transformação desse quadro social.  

De modo geral, sobressai a necessidade de soluções alternativas que venham 

de dentro das próprias comunidades e sejam fortalecidas a partir do investimento e 

do apoio direto das instituições que planejam, executam e avaliam políticas e 

programas voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, 

a presente proposta apresenta um fator de inclusão social, de desenvolvimento 

econômico, com geração de trabalho e distribuição de renda, assim como, formadora 

de novos laços de socialização dentro da micro territorialidade Sol Nascente, no intuito 

de produzir mudança nesse ambiente. É de interesse do INSTITUTO MÃOS 

SOLIDÁRIAS, portanto, realizar projetos que contribuam para o desenvolvimento 

local, suprindo demandas apresentadas pela comunidade. 

A diretriz, então, nortear-se-á por uma concepção de qualificação entendida 

como uma construção social, de maneira a fazer um contraponto àquelas que se 

fundamentam na aquisição de conhecimentos como processos estritamente 

individuais e como uma derivação das exigências dos postos de trabalho. Nesses 

termos, a qualificação profissional, como uma complexa construção social, deverá 

incluir, necessariamente, uma dimensão pedagógica, ao mesmo tempo em que não 

se restringe a uma ação educativa, muito menos a um processo educativo de caráter 

exclusivamente técnico. Dessa forma, quanto mais associada estiver a uma visão 

educativa que a tome como um direito de cidadania, mais poderá contribuir para a 

democratização das relações sociais e de trabalho e para imprimir um caráter social 

e participativo ao modelo de desenvolvimento. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 
       
     Serão ofertados três cursos profissionalizantes, sendo eles: Curso de Designer 

de Sobrancelhas, Cabeleireiro, e Manicure e Pedicure com carga horária de 15 

horas semanais. As inscrições serão feitas no site da SETRAB no sítio: 

www.trabalho.df.gov.br 
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Cronograma das Etapas do Edital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de cabeleireiro: 360/h, na data de 04/04/2022 a 04/10/2022. 

 

Conteúdo do Curso 

Introdução, Composição e crescimento do cabelo, Tipos de cabelo, Cor do cabelo, 

Cuidado com o cabelo, Composição do cabelo, Ciclos Biológicos Do Cabelo, Lavagem 

do cabelo, Hidratação Profunda, Cauterização, Descongestionamento, Escovas, 

Babyliss, Cachos, Mais Sobre Tipos de Cabelos, Cortes de Cabelo, Tipos de cortes 

femininos, Cortes masculinos, Penteados, Coloração. Cortar, aparar, raspar, cabelos. 

Aulas Práticas 

Colorir, descolorir, tratar, hidratar, utilizando cremes especiais, de acordo com o tipo 

de cabelo do cliente e do tipo de problema ou condição que apresentar 

Alisar cabelos crespos e ondulados, realizar "permanentes", procedimentos que visam 

ondular os fios, Penteados, escovas, penteados de festa e comemorações, lavar e 

secar cabelos, fazer reflexos, mechas, luzes. 

Requisitos  

Os pré-requisitos para concorrer às vagas são: pessoas historicamente excluídas do 

processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades 

especiais, LGBTQIA+, imigrantes como venezuelanos, bem como aqueles em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não será exigido um curso de formação 

para o curso de formação. Será necessário que o candidato tenha um bom senso 

estético, Interesse por moda e estética, Boa visão, Coordenação e habilidade para 

“Capacita Sol Nascente” 

INSCRIÇÕES 14/03/2022 - 20/03/2022 

RESULTADO E CONVOCAÇÃO 21/03/2022 – 25/03/2022 

MATRÍCULA E ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

28/03/2022 - 01/04/2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/04/2022 



 
 

 
 
SETOR HABITACIONAL, TRECHO 03 LOTE 09 CHACARA 46 – Brasília – DF - CEP: 72.236800 

 (61) 98348.7545 
                E-mail: contato@ims.org.br 
                       Site: www.ims.org.br 

lidar com tesouras, navalhas e outros objetos pontiagudos/cortantes que possam ser 

utilizados para realizar cortes e penteados, Ser detalhista, Capacidade de 

comunicação, ao interagir com o cliente é necessário se compreender exatamente o 

que ele deseja, Higiene e organização do ambiente e utensílios de trabalho, buscar 

manter-se atualizado na área com as novas modas e tendências. 

Documentos Necessários 

Carteira de Identidade, Comprovante de Endereço. 

Endereço para Entrega dos Documentos, Local de Inscrição 

Será na sede da entidade no Setor Habitacional Sol Nascente, SHSN, Chácara 119, 

Lote 5, Lojas 1 a 5 – Sol Nascente. 

Será apenas uma turma de trinta alunos com início previsto para dia 04/04/2022 e 

término no dia 04/10/2022. Serão 3 horas de aula de segunda a sexta, das 19:00 às 

22:00 horas durante seis meses de cursos, totalizando 360 horas. Serão 88 horas de 

aulas teóricas e 272 horas de aulas práticas. 

 

Curso de manicure e pedicure: 180/h, na data de 04/04/2022 a 04/10/2022. 

Conteúdo do Curso 

Introdução, harmonia das cores e as curiosidades de uma manicure que é 

reconhecida como profissional, Técnicas exclusivas de Limpeza, Esmaltação, 

Esfoliação, Cutilagem, Finalização e outros detalhes exclusivos. na prática a fazer os 

pés, esfoliação, esmaltação sem manchas, francesinha, esmaltação avançada e 

como ter sucesso na profissão de manicure.  

COMO “FAZER MÃOS” 

Remoção do esmalte antigo, Definição e acerto de tamanho e formato das unhas 

Remoção das cutículas, Hidratação das mãos e retoque das unhas, Aplicação de base 

e esmalte, Limpeza do excesso de esmalte, Acabamento,  

 

COMO “FAZER PÉS” 

Remoção do esmalte antigo, Definição e acerto de tamanho e do formato das 

unhas: corte, lixamento e polimento, Remoção das cutículas, Remoção de 
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calosidades, hidratação e massagem, Aplicação de base e esmalte, Limpeza do 

excesso de esmalte, Acabamento. 

 

ARTE NAS UNHAS 

Francesinha, Francesinha tradicional, Francesinha com cores fortes ou inglesinha 

Meia-lua, Meia-lua bicolor, Unhas comemorativas, como usar a cola, como passar o 

extrabrilho, Unhas postiças, Colocação de unhas postiças. 

 

Aulas Práticas 

Interatividade com as alunas. As dicas mais valiosas para aumentar o número de 

clientes e fidelizar seus serviços, iintrodução à aplicação de fibra de vidro e iniciando 

a prática, aplicação da fibra de vidro, passo a passo como fazer a aplicação das unhas 

de gel. 

 

Requisitos  

Os pré-requisitos para concorrer às vagas são: pessoas historicamente excluídas do 

processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades 

especiais, LGBTQIA+, imigrantes como venezuelanos, bem como aqueles em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não será exigido um curso de formação 

para o curso de formação. Será necessário que o candidato tenha um bom senso 

estético, Interesse por moda e estética, Boa visão, Coordenação e habilidade para 

lidar com alicates, espaltas, lixas, objetos pontiagudos/cortantes que possam ser 

utilizados para realizar remoção de esmaltes e cutículas, Ser detalhista, Capacidade 

de comunicação, ao interagir com o cliente é necessário se compreender exatamente 

o que ele deseja, Higiene e organização do ambiente e utensílios de trabalho, buscar 

manter-se atualizado na área com as novas modas e tendências. 

Documentos Necessários 

Carteira de Identidade, Comprovante de Endereço. 

Endereço para Entrega dos Documentos, Local de Inscrição 

Será na sede da entidade no Setor Habitacional Sol Nascente, SHSN, Chácara 119, 
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Lote 5, Lojas 1 a 5 – Sol Nascente. 

Serão duas turmas com 25 alunos cada. A Primeira turma terá o início previsto para 

dia 04/04/2022 e término no dia 04/07/2022. A segunda terá seu início previsto para 

dia 05/07/2022 e término para o dia 05/10/2022. Serão 36 horas de aulas teóricas e 

144 de aulas práticas. 

Curso de Designer de Sobrancelhas 60/h, na data de na data de 04/04/2022 a 

04/10/2022. 

Conteúdo do Curso 

Como Encontrar o Ponto Inicial, Como Encontrar o Ponto Alto, Como Encontrar o 

Ponto Final, Espessura Ideal de Sobrancelha, Sobrancelhas Retas, Sobrancelhas 

Caídas, Sobrancelhas Falhadas, Sobrancelhas com Diferença de Altura 

Design Masculino com Linha e Pinça, Como Cortar Sobrancelhas Onduladas 

Henna Ombré, Henna para Loiras, Tintura de Sobrancelhas, Lista de Materiais 

Fornecedores, Mapeamento Facial, Alinhamento Perfeito.  

Aulas Práticas 

Interatividade com as alunas. As dicas mais valiosas para aumentar o número de 

clientes e fidelizar seus serviços, Correção com Sombra, Correção com Lápis, Design 

Feminino com Linha e Pinça, Tipos de Pinça, Tipos de Rosto, Tipos de Olhos 

Anatomia da Pele, Conduta do Profissional, Treino de Design, Epilação Egípcia Facial 

Treino de Aplicação de Henna, Como Fazer a Fotografia Perfeita, Como Escolher o 

Tom Ideal de Henna.  

Requisitos  

Os pré-requisitos para concorrer às vagas são: pessoas historicamente excluídas do 

processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades 

especiais, LGBTQIA+, imigrantes como venezuelanos, bem como aqueles em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não será exigido um curso de formação 

para o curso de formação. Será necessário que o candidato tenha um bom senso 

estético, Interesse por moda e estética, Boa visão, Coordenação e habilidade para 

lidar com pincéis, lápis, sombras, objetos que possam ser utilizados para realizar 

procedimentos atinentes à maquiagem, Ser detalhista, Capacidade de comunicação, 
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ao interagir com o cliente é necessário se compreender exatamente o que ele deseja, 

Higiene e organização do ambiente e utensílios de trabalho, buscar manter-se 

atualizado na área com as novas modas e tendências. 

Documentos Necessários 

Carteira de Identidade, Comprovante de Endereço. 

Endereço para Entrega dos Documentos, Local de Inscrição 

Será na sede da entidade no Setor Habitacional Sol Nascente, SHSN, Chácara 119, 

Lote 5, Lojas 1 a 5 – Sol Nascente. 

Serão 6 turmas com 20 alunos cada. A primeira turma terá o início previsto para o dia 

04/04/2022 e término para o dia 04/05/2022. A Segunda turma terá o seu início 

previsto para dia 05/05/2022, e o término para o dia 05/06/2022. A terceira turma terá 

o seu início previsto para dia 06/06/2022, e terá o seu término previsto para o dia 

06/07/2022. A quarta turma terá seu início previsto para o dia 07/07/2022, e término 

para o dia 07/08/2022. A quinta turma terá o início previsto para o dia 08/08/2022, e 

terá o      seu término previsto para o dia 08/09/2022. A sexta turma terá o seu início 

previsto para o dia 09/09/2022, e terá o seu término previsto para o dia 09/10/2022. 

Serão 10 horas de aulas teóricas e 50 horas de horas práticas. Ao final dos cursos 

serão entregues os certificados para os alunos que concluíram 80 porcento do curso. 

Serão ofertados de 04/04/2022 a 20/10/2022. Os pré-requisitos para concorrer às 

vagas são: pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como 

negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, LGBTQIA+, imigrantes 

como venezuelanos, bem como aqueles em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, quais sejam: menor frequência escolar, renda e piores condições de 

coleta de lixo e infraestrutura urbana. 

A temática dos cursos foi baseada na relação do Instituto Mãos Solidária com 

a comunidade local e no histórico de experiência. Por intermédio da coleta de dados 

por meio de questionário preenchido pelas famílias cadastradas e atendidas na sede 

da IMS, foi identificado a demanda e interesse por parte da comunidade na 

capacitação de cursos profissionalizantes. Ademais, a região sustenta-se em boa 
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parte de trabalhadores autônomos prestadores de serviços, como já explicitado por 

intermédio dos dados do PDAD/2018.  

Os cursos serão ofertados na sede alugada pela Instituição no bairro Sol Nascente, 

sito à Setor Habitacional Sol Nascente, SHSN, Chácara 119, Lote 5, Lojas 1 a 5 – 

Sol Nascente, cuja estrutura conta com 5 salas de aulas com capacidade para 30 

pessoas. Tal número já foi calculado pensando no distanciamento social devido à 

pandemia COVID-19, visto que o Instituto Mãos Solidárias seguirá todos os 

protocolos de segurança da COVID-19. Os cursos serão ministrados no período 

noturno, com um prazo de seis meses previstos para a sua execução. Cada curso 

será ministrado de segunda a sexta feira, no período noturno, das 19:00 às 22:00 

horas sendo 3 horas por dia, totalizando 15 horas semanais. A metodologia adotada 

será de aulas teóricas e aulas práticas, com o auxílio de uma apostila de produção 

própria. As cursistas terão direito à certificação, desde que tenham no mínimo 80% 

de frequência e que obtenham conceito satisfatório nas atividades propostas. 

          A meta de público alvo do projeto é de 200 pessoas, moradores do Sol 

Nascente/Por do Sol- DF, que se encontra em situação de vulnerabilidade social e/ou 

desempregada. Serão ofertadas 30 vagas para o curso de cabeleireira. 50 vagas 

para o curso de manicure, 120 vagas para o curso de Design de Sobrancelhas, 

totalizando 200 vagas disponíveis. A fim de organizar as vagas em relação aos 

cursos ofertados, o Instituto pretende realizar uma etapa de pré-matrícula das 

interessadas, considerando turmas de no mínimo 10 pessoas e no máximo 25 

pessoas. As turmas respeitarão a quantidade de pessoas para que seja mantido o 

distanciamento social necessário durante a pandemia da covid-19. 

 

OBJETIVO GERAL 
Objetivo Geral: Contribuir no processo de formação profissionalizante da população 

da cidade do Sol Nascente/DF, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, para 

o exercício profissional e adequada inserção no mercado de trabalho, garantindo-lhes 
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acesso a cursos profissionalizantes e programas de geração de renda gratuitos e 

voltados à capacitação profissional e cidadã.  

 

OBJETIVOS E METAS: 
Objetivos específicos 

- Promover o desenvolvimento pessoal, profissional e social dos jovens e 

adultas da população do Sol Nascente, tornando-as aptas ao mercado 

de trabalho e ao exercício da cidadania.   

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, da 

comunidade do Sol Nascente, que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. 

- Promover a capacitação profissional, a formação humanista, cidadã e 

empreendedora da População, preparando-as para inserção no 

mercado de trabalho. 

- Contribuir para a geração de emprego e renda para a população da 

comunidade Sol Nascente. 

OBS: Todos os insumos necessários à realização dos cursos 

profissionalizantes serão doados pelos comerciantes locais das áreas de 

interesses (Curso de Designer de Sobrancelhas, Cabeleireiro, e Manicure e 

Pedicure). 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 
Serão beneficiadas pelo projeto 200 pessoas historicamente excluídas do processo 

de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, 

LGBTQIA+, imigrantes como venezuelanos  

CONTRAPARTIDA: 

[X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 

 
. 
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CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

PRÉ PRODUÇÃO  
  30/12/2021  

 
 13/03/2022  

EXECUÇÃO    04/04/2022    20/10/2022  
PÓS PRODUÇÃO   

20/10/2022  

 

 20/12/2022  

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO  

  11/03/2022

  

 

 13/032022  

REALIZAÇÃO DOS CURSOS   04/04/2022

  

  20/10/2022  

FECHAMENTO DE RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS   

20/11/2022

  

 

 20/12/2022  
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Quadro de monitoramento de cumprimento de metas e etapas 

Blocos 

 

Atividades Mês/Meses de 
disponibilização 
do documento 
comprobatório 

Meios de Comprovação 

 

 

 

 

Cursos de 
capacitação 

Mobilização – 
Equipe do IMS 

fará a divulgação 
na comunidade 
para inscrição  

13/03 a 
20/03/2022 

Formulários de pré-
matrícula preenchidos. 

Seleção das 
beneficiárias 

14/03 a 
20/03/2022 

Planilha com a lista das 
candidatas selecionadas, 

(com nome, C.P.F e 
telefone e e-mail) 

Execução dos 
Cursos 

Até 04/04//202 

indicação do material entregue às cursistas. 

30/03/2022 

Lista das participantes com contato (nome, 
telefone, C.P.F. e e-mail) 

Até 09/2022 

Pesquisa de satisfação com as beneficiárias- 
aplicação de questionário de avaliação das 
participantes sobre os cursos e eventualmente, 
contatos pelo telefone da equipe de fiscalização 
da Secretaria de Trabalho. 

De 04/04/2022 a 
20/10/2022 

Fotos 

07/2022 Lista de matriculadas com 
frequência, indicação de 
quem concluiu e recebeu 
certificação de conclusão, 
notas obtidas e contatos. 
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Pilares do 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Metas  Forma de 
verificação  

Momento 

Desenvolvimento 
pessoal e 

profissional das 
participantes 

Melhoria das 
habilidades 
socioemocionais 
e 
empreendedoras 
das participantes 

60% das 
participantes 
comprovada 
melhoria nas 
habilidades 
socioemocionais 
e 
empreendedoras 

Questionário 
de satisfação 
aplicado às 

participantes  
sobre as 

atividades do 
projeto 

Início do projeto, 
após o curso e 

ao final do 
projeto 

Capacitação 
profissional das 
participantes 

75% das 
participantes 
passando a 
demonstrar 
competências 
nas áreas 
específicas dos 
cursos 

Acesso a outras 
oportunidades 
de inclusão 
produtiva 

60% das 
participantes 
com acesso a 
outras 
oportunidades 
de inclusão 
produtiva 

Formalização 
das participantes 
como MEI, como 
integrante ou 
empregada de 
uma instituiçao 
com CNPJ. 

70% das 
participantes 
com aptidão 
para fazer a 
gestão do seu 
negócio, sendo 
que 5% serão 
inseridas no 
mercado de 
trabalho 
conforme 
Portaria 69, art. 
13, alterado pela 
148. 

 Metas: 50% das 
participantes 
formalizadas 

Inserção no Fomralização de 5% das Envio de Ao início e ao 
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mercado de 
trabalho formal. 
5%  das pessoas 
serão  inseridas 
no mercado de 
trabalho 
conforme 
Portaria 69, art. 
13, alterado pela 
148. 

MEI e ou 
Estágio no 
mercado formal 

participantes 
inseridas no 
mercado de 
rtrabalho 

relatório 
consolidado 
à Secretaria 
de Trabalho 
após 
aplicação de 
questionário 
de 
mapeamento 
situacional 
das 
participantes 
e visitas às 
participantes. 
O relatório de 
deverá 
conter 
planilha com 
a indicação 
de quais 
participantes 
se 
formalizaram. 

final do projeto 

 

CRONOGRAMA DESEMBOLSO 

R$ 199.990,00 – Março 2022 – Conforme Assinatura do Termo de Fomento 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO  

Item Descrição Referência Unidade de 
medida 

Quantidade Valor unitário Valor total (6 
meses) 

RH Coordenador-geral 

: Formação de 

Nível Superiror  

Coordenar a equipe 

e recursos de 

acordo com os 

planos 

estabelecidos 

Ministério da 

Cinencia e 

Tecnologia, 

Ministério da 

Agricultura, 

Ministerio da 

Infraestrutura. 

Mensal 6 R$ 5.280,00 R$ 31.680,00 
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RH Assistente 
administrativo 

Formação de Nível 

Superiror  

Auxiliar a 

Coordenação Geral 

com vistas ao 

cumprimento dos 

plano de trabalho 

estabelecido 

Ipitanga, 

SESC, Banco 

do Brasil 

Mensal 6 R$ 3.760,00 R$ 22.560,00 

RH Auxiliar 
administrativo 

Formação de Nível 

Médio  

Auxiliar a 

Coordenação na 

execução das 

atividades 

administrativas 

concernente à 

execução do objeto 

pactuado 

SESC, 

Bradesco, 

FGV. 

Mensal 6 R$ 2.180,00 R$ 13.080,00 

RH Educador social 
(6) Profissional 

Nível Médio 
responsável pelo 
levantamento de 

dados e pela 
integração social 
dos indivíduos em 

situação de 
vulnerabilidade. O 
trabalho terá início 

dia 10/01/2022 

Centro 

Integrado de 

Estudos e 

Programas de 

Desenvolvime

nto 

Sustentável 

(CIEDS), 

Rede Marista, 

SESC. 

Mensal 36 R$ 1.300,00 R$ 46.800,00 

RH Auxiliar 
Profissional de 

Nível Médio 
resposável  por 

auxiliar os 
instrutores na 

ministração dos 
cursos 

profissinalizanrtes 

Kumon, CNA, 

UNIP. 

Mensal 6 R$ 1.300,00 R$ 7.800,00 

RH Instrutor curso de 
Manicure 

Profissional Nível 

Médio responsável 

pela Ministração 

das Aulas do Curso 

SENAI, 

SESC, 

FIEMG 

Mensal 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 
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de Manicure. 

RH Instrutor curso de 
Cabeleireiro 

Profissional Nível 

Médio responsável 

pela Ministração 

das Aulas do Curso 

de Cabeleireiro. 

SENAI, 

SESC, 

FIEMG 

Mensal 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 

RH Instrutor curso de 
Design 

Sobrancelhas 
Profissional Nível 

Médio responsável 

pela Ministração 

das Aulas do Curso 

de Design 

Sobrancelhas 

SENAI, 

SESC, 

FIEMG 

Mensal 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 

Divulgação Banner impressão 
4x0, tecido 

poliéster, Ilhós 
nas 4 pontas, com 
suporte, tamanho 

100x180 

Orçamento  4 Un R$ 500,00 R$ 2.000,00 

Divulgação Panfleto 10x15 cm Orçamento  4252 Un R$ 0,50 R$ 2.126,00 

Didático Impressão das 

Apostilas 

Orçamento  45 páginas x 

200 apostilas = 

9000 páginas 

Un R$ 1.32 por 
página x 9000. 

R$ 11.880,00 

Uniformes Jaleco Branco 
com gola 

Tradicional, Feito 
no tecido de 
Microfibra  
(Oxford) 

fechamento com 
botões com um 

caimento suave e 
confortável. Bolso 
no peito esquerdo 
e dois bolsos na 

parte inferior, para 
utilização dos 

alunos e 
professores nas 
aulas práticas. 

Orçamento  90 Un R$ 158,00 R$ 14.220,00 

Divulgação 

Serviço 

Seriviço de Web 
Designer, 

Identidade Visual  

Orçamento Un 6 R$ 474,00 R$ 2.844,00 

Valor total do Projeto R$ 199.990,00 
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Valor total do projeto dividido pela quantidade de alunos = valor por aluno  

VT: (R$ 199.990.00) ÷ QA: (200) = R$ 999,95 

V/A= R$ 999,95 

 

Média do valor por aluno em relação à carga horária do curso (V/A R$ 999,95: CH = 600 

VALOR H/A/A = R$ 1,66658333 

Brasília 09 de março de 2022 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Adilson dos Reis Rodrigues  
Presidente 

 

ANEXOS 

[X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) – Todos os profissionais serão contratados 
por intermédio do MEI, não havendo desssa forma a necessiadade de mensurar os 
encargos trabalhista. O Insituto terá a particpação de Diretores que constam na Ata de 
Eleição na Execução do Projeto.  

 

 

[X ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 
[X ] PLANO DE COMUNICAÇÃO O histórico de atuação do INSTITUTO MÃOS 

SOLIDÁRIAS favorece a divulgação dos cursos na sua sede e na região, por meio das 

nossas redes sociais e comunicação boca a boca. 

[  ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES SE NÃO TIVER, NÃO 
MARCAR 

[ ] OUTROS. Especificar:    
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