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ANEXO VI – Portaria nº 10, 03 de março de 2020 - MROSC TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO  

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Razão Social: Associação Positiva de Brasília 

Endereço Completo: Condominio Del Lago quadra 376 AE 17 

CNPJ: 03.637.022/0001-55 

Município: Brasília UF: DF CEP: 70.590-000 

Site, Blog, Outros: gueschef@gmail.com 

Nome do Representante Legal: Gláucia Oliveira Lima 

Cargo: Presidente 

RG: 243.846  Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 276.193.461-04 

Telefone Fixo: (61) 3968-5200 Telefone Celular: (61) 99971-5200 

E-Mail do Representante Legal: gueschef@gmail.com 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Gláucia Oliveira Lima 

Função na parceria: Coordenadora Geral 

RG: 243.846 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 276.193.461-04 

Telefone Fixo: (61) 3968-5200 Telefone Celular: (61) 99971-5200 

E-Mail do Responsável: gueschef@gmail.com 

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social: xxxx 

Endereço Completo:xxxxx 

CNPJ:xxxx 

Município:xxx UF:xxx CEP:xxx 

Site, Blog, Outros:xxx 

Nome do Representante Legal:xxx 

Cargo:xxx 

RG:xxx Órgão Expedidor:xxx CPF:xxx 

Telefone Fixo:xxx Telefone Celular:xxx 

E-Mail do Representante Legal:xxx 
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Objeto da Atuação em Rede: 

 
ANEXOS 

[ ] Termo de Atuação em Rede [ ] 

Portfólio da OSC 

[ ] Outros 

APRESENTAÇÃO 

A Associação Positiva de Brasília é registrada no Conselho de Assistência Social, e na SETRAB como 

entidade qualificadora, reconhecida de Utilidade Pública e há mais de 30 anos executa projetos que possuem 

escopo similar à presente proposta (capacitaçõs, realização deestudos, pesquisas, diagnósticos, dentre outros), os 

quais envolveram a mobilização de diversos atores da sociedade e partes interessadas nas temáticas, com 

destaque para as descritas no quadro abaixo: 

Nº ANO AÇÃO DETALHAMENTO PARCERIAS 

 

01 

2009/ 

2010 
Projeto Dança de Ciranda 

Teve como objetivo promover a inclusão 
produtiva de cidadãos-idosos em situaçãode 
vulnerabilidade . 

Ministérioda 
Saúde 

 

02 
2010/ 

2012 

Projeto ZirigDum do 
Além/Itapoã 

Oficina de sensibilização musical unificada com 
a construção de instrumentos com materiais 
recicláveis e produção de som com os mesmos 

Ministérioda 
Saúde 

 

03 
2012 

Projeto Cidadania 
Feminina 

Capacitação de 3.000 mulheres, em quinze 
áreas de atuação,com inclusão  da pessoa 
deficiente e da pessoa idosa. 

SEDEST 

 

04 
2013/ 

2014 

Núcleo de Formação de 
Agente de Cultura da 
Juventude Negra 

O Projeto teve foco na autonomia, promoção 
einclusão social, bem como na eqüidadede 
oportunidades nas relações de trabalho. Aos 
que estavam em situação de violência. 

Fundação Cultural 
Palmares 

 

05 2015 
Projeto Dança Negra 

Contemporânea 

O projeto promoveu oficina para 50 jovens 
eadolescentes entre 14 e 18 anos, nas Regiões 
Administrativas do Itapoã e Estrutural.Pormeio 
da dança negra contemporânea. 

SECRIA 

 

06 2015 
O Idoso Conta
 Sua História 

Promover seminários de mobilização no Centro-
Oeste para idosos. do idoso.Promoveu 
seminários em quatro municípios e no Distrito 
Federal  

SEDEST 

 

07 2016 
Projeto Réplica de 
Quilombos–Lembrar 
Para NãoRepetir 

O projeto retratou da instalação e manutenção 
de um complexo cenográfico que funciona no 
Itapoã (DF) com o objetivo de representar as 
diferentes formas de ocupação do bioma. 

 

SECRIA 

 

08 

 

2017 
Projeto Réplica de 
Quilombos–Lembrar 
Para Não Repetir 

Com o objetivo de representar as diferentes 
formas de ocupação do bioma 
Cerrado,destacando os modelos de 
relacionamento entre sociedade e natureza, a 
partir dos saberes tradicionais quilombolas. 

 

SECRIA 

O projeto em tela visa capacitar idosos, na faixa etária de 60 anos, para atuar no mercado de trabalho 

como recpcionistas seniors responsáveis por combater a discriminação,a violência e ampliar o conhecimento sobre 
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os direitos das pessoas idosas; promover o envelhecimento ativo, a valorização da memória e história de vida. 

Espera- se que ao final do projeto ocorra a diminuição de registro de violação dos direitos da pessoa 

idosa, a ampliação de sua participação social e a produção de um documento executivo com estudos de caso que 

retrate as medidas corretivas adotadas quanto à valorização, a melhoria da qualidade de vida e preservação da 

história e saberes daspessoas idosas. Para além da empregabilidade e do combate à violência, o projeto propõe o 

exercício da cidadania, a garantia dos direitos humanos e inclusão social. 

A busca pelos resultados propostos demandará a realização de ações estruturadas e estratégicas cujo 

investimento e parceria governamental são importantíssimos. As ações ocorrerão paralelamente em todas as 

cidades beneficiárias do projeto, suas metas, indicadores e prazos estão descritos na seção 4. 

O projeto é convergente com o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH ao exercer a 

igualdade e garantir direitos em contextos de diversidade e desigualdades (Diretriz 10, Eixo III), também com o 

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 907, de 26 de maio de 2021,em seu Seção IV - Dos públicos prioritários e com o 

DECRETO Nº 41.551, de 02 de dezembro de 2020, em seu Art. 2º inciso VI, finalizando sua convegência com QDPe  

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 906, de 26 de maio de 2021, que tem como objetivo estratégico III: Valorização da 

pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO  
Guardiões – Macroterritório Nordeste - Itapoã, São 

Sebastião e Varjão. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04 meses 

INÍCIO: Agosto/2022 TÉRMINO: Novembro/2022 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 05 meses 

INÍCIO: Agosto/2022 TÉRMINO: Dezembro/2022 

OBJETO 

Cursos de Capacitação e Qualificação Profissional e Social 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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Capacitar 80 idosos acima de sessenta anos, de setembro a novembro, no turno matutino, de 08H às 

12H, e/ou no turno vespertino,  de 14H as 18H, 03 (três) dias na semana, com carga horária de 200 (duzentas) 

horas, na sede da instituição, no Condomínio del Lago QR 376, Casa 17  - ITAPOÃ – DF, co o Guardiões - pelo 

e freta e to da iolê cia co tra a pessoa idosa, por eio da i clusão produti a  co  foco a i serção o 

mercado de trabalho,combate à discriminação e violência contra a pessoa idosa, ampliação do conhecimento de 

seus direitos e promoção do envelhecimento ativo com apreservação de sua memória e história. 

As inscrições serão abertas para a cidade de: Itapoã, São Sebastião e Varjão. Serão 03 (turmas), total de  

(80) alunos, durante 03 (três) meses, sendo que a última semana, será de estágio. 

 Promover capacitação para inclusão no mercado de trabalho de idosos com a faixa etária superior 

a 60 anos nos cursos de: CBO 4221 – RECEPCIONISTAS – CBO: 4221-05 - Recepcionista atendente; CBO: 5199-45 - 

Recepcionista de casas de espetáculos e CBO: 5161-20 - Informática Básica, buscando desta forma não apenas o 

combate à discriminação, mas o envelhecimento ativo e a prevenção da violência, qualificar para recepcionar e 

atender. |Estando os idosos vacinados, torna-se  mais fácil de seguir as orientações de segurança, higiene e saúde, 

o  que indiretamente vai ajudar na questão da violência, e os seus índices bizarros. 

 Promover a interge racionalidade e ampliação do conhecimento sobre o direitos da pessoa  idosa; 

Co stituir u a rede, de o i ada Guardiões-pelo enfretamento da violência contra a pessoa idosa, por meio 

da i clusão produti a  

 Diminuir os registros de violência contra a pessoa idosa nas cidades contempladas no projeto; 

Promover a capacitação em atendimento aos cursos de CBO 4221 – RECEPCIONISTAS – CBO: 4221-05 - 

Recepcionista atendente; CBO: 5199-45 - Recepcionista de casas de espetáculos e CBO: 5161-20 - Informática Básica. 

JUSTIFICATIVA 

A - Ações previstas para fomentar a inserção no mercado de trabalho no Distrito Federal: Em 2012, a população 

com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um 

crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres 

são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são13,3 

milhões (44% do grupo). 

Assim, o Brasil, que era considerado um país jovem, vive o aumento da expectativa devida, que tem 

mudando a realidade brasileira. Estima-se que em 2060, a população com 80 anos ou mais deve somar 19 milhões 

de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até lá, o país tem o desafio de 

promover a valorização das pessoas mais velhas e garantir políticas para que elas envelheçam com qualidade. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), elaborada pelo IBGE, aponta que os 

idosos são o grupo com menor participação no mercado. Mas esse percentual está aumentando.  

Em 2012, a porcentagem de idosos ativos era de 5,9%. Em 2018, o índice aumentou para 7,2%, 

segundo o IBGE, o que representa 7,5 milhões de idosos atuando como força de trabalho.  

Por outro lado, o mesmo estudo mostra que o desemprego entre os idosos aumentou 
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significativamente, passando de 40,3% em 2018, contra os 18,5% registrados em 2013. Muitas vezes, esses 

números refletem o preconceito contra pessoas da terceira idade, como veremos ao longo do artigo.  

Ainda, 27% atuavam no mercado formal e 45% trabalhavam por conta própria, como 

empreendedores. Sendo que 17% desses trabalhadores estavam no comércio, 15% na agricultura e 10% no setor 

de serviços, principalmente nas áreas da educação e saúde. 

Os dados do IBGE comprovam que pessoas acima dos 60 anos estão aptas a desempenhar suas 

funções com responsabilidade e qualidade. Nada mal para um público que deverá representar 25,5% da 

população brasileira até 2060.  

Segundo o pesquisador Alexandre Correa Lima, especialista em Economia da Longevidade, o 

envelhecimento populacional é um fenômeno global e está associado ao aumento da expectativa de vida das 

pessoas e da redução nos índices de natalidade. Esse fenômeno resultou em diversas mudanças sociais, 

estruturais e, principalmente, culturais, gerando demandas específicas do segmento idoso. Para atendê-las, são 

necessárias ações e projetos inovadores, afim de aprimorar o atendimento dispensado a essas pessoas. 

Vários foram os avanços alcançados pela sociedade brasileira no âmbito da valorização emitigação da 

violação dos direitos da pessoa idosa, com destaque para as diretrizes, serviços e órgãos que têm por objetivo 

proteger essa população, o Estatuto do Idoso, conselhos estaduais e municipais e o Disque 100, são alguns 

exemplos. Mas, sem aparticipação da sociedade e a consciência de cada um de nós, esse ideal de respeito não se 

constrói. 

O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado na revista Lancet Global Health, revela 

que um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. O alerta foi feito para marcar o 

Dia Mundial da Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. Segundo o estudo, 16% das pessoas com mais de 60 

anos sofreram algum tipo de abuso. Entre os casos, estão negligência e violência psicológica, física e sexual. A 

representante da ONU, Rosa Kornfeld-Matte, afirmou que as pessoas não devem fechar 

Os olhos para o destino dos idosos, mesmo quando seja difícil aceitar que a própria família não seja 

sempre um porto seguro. 

Garantir a empregabilidade dos trabalhadores mais velhos traz vantagens que somente a maturidade 

pode oferecer.  

B - Ações previstas para fomentar o empreendedorismo no Distrito Federal: Segundo o Mapa da Violência Contra a 

Pessoa Idosa no Distrito Federal, publicado pelo TJDFT em sua 3ª edição, na unidade da federação brasileira com 

maior expectativa devida do Brasil, o Distrito Federal, em 2015 e 2016, a cada 100 mil habitantes, 420 fizeram 

algum tipo de denúncia de violência contra idoso, isso apenas pelo receptor do Disque 100. É muita gente, e um 

alto índice de violência. 

C - Importância social do projeto: Neste co texto, o projeto Guardiões-pelo enfretamento da violência contra a 

pessoa idosa, por eio da i clusão produti a  aprese ta-se como importante instrumento para superação dos 

desafios impostos pelo envelhecimento da população e, devido ao seu caráter de inovação, capacidade prática de 

multiplicação e construção do conhecimento e responsabilidade social sustenta-se no horizonte de tempo com 

potencial transformador e de engajamento das pessoas por uma causa nobre e de direitos humanos. 

É importante entendermos que terna sociedade a presença da pessoa idosa de forma cada vez mais 

expressiva significa muito mais do que uma melhora na qualidade de vida do ser humano, mas sobretudo, a 

manutenção e a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa. Assim, a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
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defendendo a sua dignidade, bem-estar e direito à vida.O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas por meio desta política. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 

natureza. (BRASIL, 1994). 

Segundo o Mapa da Violência Contra a Pessoa Idosa no Distrito Federal, publicado pelo TJDFT em sua 

3ª edição, na unidade da federação brasileira com maior expectativa devida do Brasil,o Distrito Federal, em 2015 e 

2016,a cada 100 mil habitantes,420 fizeram algum tipo de denúncia de violência contra idoso, isso apenas pelo 

receptor do Disque 100. É muita gente, e um alto índice de violência. 

É importante entendermos que terna sociedade a presença da pessoa idosa de forma cada vez mais 

expressiva significa muito mais do que uma melhora na qualidade de vida doser humano, mas sobretudo, a 

manutenção e a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa.Assim, a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 

defendendo a sua dignidade, bem-estar e direito à vida.O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas por meio desta política. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 

natureza. (BRASIL, 1994) 

Espera- se que ao final do projeto o corra a diminuição de registro de violação dos direitos da pessoa 

idosa, a ampliação de sua participação social e a produção de um documento executivo com estudos de caso que 

retrate as medidas corretivas adotadas quanto à valorização, a melhoria da qualidade de vida e preservação da 

história e saberes daspessoas idosas. Para além da empregabilidade e do combate à violência, o projeto propõe o 

exercício da cidadania, a garantia dos direitos humanos e inclusão social. 

A busca pelos resultados propostos demandará a realização de ações estruturadas e estratégicas cujo 

investimento e parceria governamental são importantíssimos. As ações ocorrerão paralelamente em todas as 

cidades beneficiárias do projeto, suas metas, indicadores e prazos. 

D - Ações previstas de acessibilidade: A sede da instituição, fica em um prédio térreo e adaptado com: rampas, 
banheiro para deficiente, indicativos de entrada e saída, e em caso de necessidade haverá o tradutor libra. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

As ações para execução do projeto, se darão conforme cronograma abaixo, com base no parágrafo 1º 

do Art. 6º da Portaria 69/2021 – SETRAB, alterada pela Portaria N° 148/2021 – SETRAB. 

OBJETIVOS E METAS 

Objetivo Geral 

Desenvolver ações de Estratégia de Qualificação direcionadas para Instrução, Capacitação e 

Profissionalização a 80 (oitenta) pessoas idosas, na faixa etária acima dos 60 (sessemta) anos de idade do 

Macroterritório Nordeste - Itapoã, São Sebastião e Varjão do Distrito Federal, representados pelas Regiões 

Administrativas do Itapoã, São Sebastião e Varjão, e que se enquadrem no critério de seleção previsto na 

PORTARIA Nº 69 - SETRAB, DE 05 DE ABRIL DE 2021 - CAPÍTULO V - Art. 11 alterada pela Portaria 148/2021 – 

SETRAB, buscando a Inclusão no mercado de trabalho de pessoas idosas para servirem profissionalmente a 

diversos setores. 

Objetivos especificos 

 Capacitar 03 turmas de idosos acima de 60 anos e inclui-los no mercado de trabalho. 

 Promover a interge racionalidade e ampliação do conhecimento sobre o direitos da pessoa  idosa; 
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 Constituir u a rede, de o i ada Guardiões pelo enfretamento da violência contra a pessoa idosa, por 

eio da i clusão produti a  

 Diminuir os registros de violência contra a pessoa idosa nas cidades contempladas no projeto; 

 Pormover a capacitação em atendimento anos cursos de CBO 4221 – RECEPCIONISTAS – CBO: 4221-05 - 

Recepcionista atendente; CBO: 5199-45 - Recepcionista de casas de espetáculos e CBO: 5161-20 - Informática 

Básica. 

METAS QUANTIFICÁVEIS 

ETAPA AÇÕES PRODUTOS RESULTADOS 
INSTRUMENTO DE 

AFERIÇÃO 

Elaborar e 

disponibilizar 

diagnóstico sobre a 

violação dos direitos 

da pessoa idosa nos 

municípios 

beneficiados com 

projeto 

Realizar duas reuniões de 
alinhamento com SETRAB, 
para alinhar expectativas 
e definir o escopo de 
atuação da equipe 

2 Reuniões 

Aprimorar o 

conhecimento e 

qualidade dos dados 

sobre a violência dos 

direitos da pessoa 

idosa,nos municípios 

assistidos pelo 

projeto. 

Aplicação de 

questionário com 

público-alvo para 

avaliação da 

percepção de 

melhoria. 

Elaborar e validar a 
proposta de estudo 
diagnóstico e entrevistas 
aos idosos, 
Especialista em direitos 
humanos e demais partes 
interessadas no projeto 

1 Roteiro de  
entrevistas 

Realizar o estudo e 
entrevistas conforme 
Planejamento validado 
com MDH 

15 Entrevistas 

Elaborar a versão final do 
diagnóstico sobre a 
violação dos direitos 
dosidosos 

1 Documento 
diagnóstico 

Realizar duas reuniões de 
alinhamento com SETRAB 

Alinhar 

expectativas e 

definir o escopo 

de atuação da 

equipe 

Capacitar 03 (três)  

turmas de idososs, 

sendo uma turma 

por beneficiário do 

projeto,para atuarem 

como Guardiões da 

Pessoa Idosa. 

Realizar três capacitações 
locais DF dos Guardiões 
da Pessoa Idosa 

3 Capacitações 
locais 

Ampliar o 

conhecimento, 

respeito e valorização 

da pessoa idosa a 

partir da capacitação 

em temas 

estratégicos 

Aplicação de 

questionário com 

público-alvo para 

avaliação da 

percepção de 

melhoria 

Elaborar documento 
executivo e diretrizes com 
a proposta de partida do 
Plano de Atuação dos 
Guardiões da Pessoa 
Idosa 

1 Documento 
executivo 

Realizar reuniões de 
trabalho para apresentar 
e validar o documento 

2 Reuniões de 
trabalho 
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executivo às Partes 
interessadas 

Disponibilizar o 
documento executivo 
contendo o Plano de 
Atuação dos Guardiões, 
validado pelas partes 
interessadas. 

1 Documento 
executivo 

Elaborar o 

documento 

executivo como 

registrodos estudos 

de caso sobre a 

pessoa 

idosa,destacados 

pelo Guardiões 

Elaborar a versão 
preliminar do 
documento executivo 
de estudos de caso 
com 
instruções,diretrizes e 
procedimentos para a 
prestação de Serviços 
pelos Guardiões da 
Pessoa Idosa 

1 Documento 
executivo dos 

estudos de 
caso 

(versão 
preliminar) 

Ampliar a difusão do 
conhecimento e 
capacidade de 
atuação dos 
Guardiões e demais 
partes interessadas, 
na valorização, 
respeitos e 
promoção dos 
direitos da pessoa 
idosa 

Aplicação de 
questionário com 
público-alvo para 
avaliação da 
percepção 

Realizar reunião para 
apresentar a versão 

preliminar do 
documento executivo e 
colher as sugestões de 
melhoria 

1 Reunião 

Elaborar e disponibilizar 
a versão final 

1 Documento 
executivo dos 
estudos de 
caso (versão 
final) 

Avaliação dos 

resultados e 

encerramento do 

projeto 

Organizar a 
documentação de 
prestação de contas e 
registros do projeto 

1 Processo 
documentado 

Alcançar percepção 
satisfatória, por parte 
de 90% do 
públicoBeneficiário 
do projeto,de 
melhoria da 
qualidade de vida 
após a atuação dos 
Guardiões da pessoa 

idosa 

Aplicação de 
questionário com 
público-alvo para 
avaliação da 
percepção 

Elaborar relatório final 
de resultados do 
projeto 

1 Relatório 
final de 
avaliação do 
Projeto 

Reunião de 
apresentação dos 
resultados 

1 Reunião  final 

Inserção de 5% Reunião com 
empresários parceiros 

3 reuniões 
durante a 
execução 

Insere 04 idosos no 

mercado de 

trabalho 

Comprovante de 

contratação 

CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS: 
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1. RECEPCIONISTA ATENDENTE (CBO 4221-05) Inscrições no Site da SETRAB/DF:  

2. RECEPCIONISTA DE CASAS DE ESPETÁCULOS (CBO: 5199-45) 

3. INFORMÁTICA BÁSICA (CBO: 5161-20) 

CARGA HORÁRIA 

De acordo com a Portaria 69/2021, ALTERADA PELA PORTARIA 148/2021 - CAPÍTULO IX - §2º Os 
cursos na modalidade presencial, matutino e vespertino, a hora/aula será de 50 (cinquenta) minutos 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR TURMA/TURNO/CURSO: 

 Aulas Teóricas: 160 Horas; 

 Aulas Práticas: 40 Horas; 

 Total de 200 Horas. 

MACROTERRITÓRIO NORDESTE: ITAPOÃ, SÃO SEBASTIÃO E VARJÃO 

Inscrições no Site da SETRAB/DF: http://www.trabalho.df.gov.br 

Período das Inscrições:  10 (dez) dias  

Resultado e divulgação das selecionadas: 2 (dois) dias 

Entrega de Documentos e efetivação das matrículas (Rg, Cpf e Comprovante de endereço): 05 (cinco) dias 

Local/Entrega de Documentos: Associação Positiva de Brasilia – Del Lago quadra 376 AE 17 Itapoã DF – das  09h às 
12:30 e 13:30h às 17h 

Período dos Cursos: De Setembro a Novembro/2022 

Horário dos Cursos: Matutino: 8H às 12H  e/ou vespertino: 14H às 18H – A DEFINIR 

DETALHAMENTO PEDAGOGICO DOS 06 (SEIS) CURSOS OFERECIDOS  MACROTERRITÓRIO NORDESTE -  
ITAPOÃ, SÃO SEBASTIÃO E VARJÃO 

RECEPCIONISTA ATENDENTE (CBO 4221-05) 

1. Introdução aos estudos Administrativos; 

2. Serviços de recepção; 

3. Postura profissional; 

4. Relações Humanas e Competências profissionais; 

5. Relações interpessoais e profissão; 

6. Aspectos Culturais Regionais; 

7.  Expressão e Comunicação; 

8.  Gêneros do discurso contextualizados à profissão de Recepcionista; 

9. Redações comerciais e oficiais; 

10.  Retórica e articulações comunicativas. 

RECEPCIONISTA DE CASAS DE ESPETÁCULOS (CBO: 5199-45)  
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1. Trabalho em equipe: relacionamento interpessoal, diálogo, a tolerância e o respeito às diferenças; 

2.   Atitude sustentável, ética e cidadã no mundo do trabalho;  

3.   Qualidade de vida e meio ambiente; 

4.   Saúde e segurança do trabalhador: desenvolvimento de atitude prevencionista; 

5.   Direitos e deveres dos trabalhadores; 

6.   Ampliação das perspectivas profissionais: autoconhecimento; apresentação pessoal e profissional; 
networking; 

7.   Planejamento pessoal: organização do tempo e das finanças; 

8.   Empreendedorismo: atitude empreendedora, principais características do empreendedor e formas de 
empreender; 

9.   Qualidade no trabalho: conceitos de clientes externo e interno; técnicas de comunicação e de 
atendimento; 

10. Cenário e mercado de trabalho de eventos, no mundo e no Brasil, e benefícios gerados pelo segmento 
com relação ao desenvolvimento social e econômico; 

11. Conceitos e princípios específicos do mercado de eventos, com foco em recepção e atendimento ao 
público; 

12. Perfil profissional para atuação em eventos: postura pessoal, atribuições, metodologia de trabalho, 
relevância no desempenho do papel profissional do recepcionista de eventos e posicionamento no 
mercado; 

13. Legislação, procedimentos e padrões referentes aos eventos e contratos profissionais; 

14. Processos de comunicação e suas prerrogativas comportamentais; 

15. Conduta ética na execução de atividades pertinentes à recepção de eventos; 

16. Etiqueta e comportamento: regras e conduta adequada na recepção de eventos; 

17. Serviços de A&B, planos de mesa e acomodação de convidados e de participantes do evento; 

18. Cerimonial e protocolo em eventos: leis e procedimentos solenes; 

19. Atendimento e relacionamento profissional com visitantes, fornecedores, imprensa e profissionais 
envolvidos no evento, com gestão de adversidades; 

20. Procedimentos para elaboração de roteiros gerais de eventos e de sua produção final, com 
mobilização de pessoas e sincronismo de ações; 

21. Relações e diferenças entre trabalho e emprego; 

22. O mundo do trabalho e suas principais transformações; 

23. Modalidades de carreira e de vínculos trabalhistas - aspectos legais para os mercados formal e 
informal; 

24. Postura ética nas relações de trabalho; 

25. Desenvolvimento pessoal e profissional: planejamento de metas, avaliação e formação continuada; 

INFORMÁTICA BÁSICA (CBO: 5161-20) 

1. Introdução ao processamento de Dados  

2. Digitação  

3. Windows 10 – conhecimentos básicos;  
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4. Conceitos de sistema operacional;  

. O Botão I iciar  da Barra de Tarefa;  

6. A Criação de pastas;  

7. Manipulação de pastas e arquivos;  

8. O Que Fazer Antes de Desligar o Computador;  

9. O Gerenciamento de Programas;  

10. A Iniciação das Aplicações;  

11. O Trabalho com as Janelas;  

12. Mais de uma Aplicação na Área de Trabalho;  

13. O Movimento das Janelas;  

. Me u I iciar ;  

15. O Gerenciamento de Arquivos;  

16. O Conceito de Caminho - Wi do s Explorer ;  

17. Meu Computador;  

18. Internet - Introdução a Internet;  

19. Microsoft Word - Introdução ao Word e seus principais componentes;  

20. Excel - Introdução a Microsoft Excel e seus principais componentes  

21. Power Point -Introdução ao Power Point e seus principais componentes. 

DIFERENCIAIS DOS CURSOS 

A proposta didático-metodológica que é centrada na participação de quem aprende, valorizando-se suas 
experiências e expectativas para o mundo do trabalho, procurando focar o indivíduo como pessoa, 
observando-se todas as áreas da aprendizagem e individualizando o processo ao máximo, para que todos 
possam participar. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

Como metodologia de ensino entende-se o conjunto de ações docentes pelas quais se organizam e 
desenvolvem as atividades didático-pedagógicas, com vistas a promover o desenvolvimento dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a determinadas bases tecnológicas, científicas e 
instrumentais, conforme abaixo:  

1. Síntese do conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no decorrer do curso: 

2. Envolver os alunos na avaliação de seu processo educativo visando uma tomada de consciência sobre o 
que sabem e o que precisam e/ou desejam aprender;  

3. Propor, negociar, planejar e desenvolver ações envolvendo os alunos e a equipe docente, visando não 
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apenas simular o ambiente profissional, mas também desenvolver habilidades para trabalho em equipe, 
onde os resultados dependem do comprometimento e dedicação de todos e os erros são transformados 
em oportunidades ricas de aprendizagem;  

4. Contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos alunos e seus conhecimentos 
prévios, sem perder de vista a construção dos saberes;  

5. Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a 
subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar em diferentes fontes;  

6. Respeitar a cultura específica dos alunos, referente a seu pertencimento social, étnico racial, de 
gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural);  

7. Adotar diferentes estratégias didático-metodológicas (debates, atividades em grupo, atividades 
individuais, projetos de trabalho, grupos de estudos, estudos dirigidos, atividades práticas e outras) como 
atividades avaliativas;  

8. Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto é, assumir que qualquer 
aprendizado, assim como qualquer atividade, envolve a mobilização de competências e habilidades 
referidas a mais de uma disciplina, exigindo, assim, trabalho integrado dos professores, uma vez que cada 
um é responsável pela formação integral do aluno;  

9. Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e rearranjos futuros, em função da 
melhoria no processo de aprendizagem. 

AVALIAÇÃO / CERTIFICAÇÃO: 

1. A participante receberá o Certificado de conclusão do Curso, baseando-se em Avaliação Formativa, que 
se dará no seguinte formato:  

a. Prova Teórica – Peso 04 (quatro);  

b. Prova Pratica/Estágio - (Avaliação de Desempenho) – Peso 06 (seis);  

c. Frequência superior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas;  

  d. Média 6 (seis) para aprovação e certificação no curso. 

Obs.: Considerando principalmente todas as dificuldades causadas pela volta do alto indice de 
contaminação (COVID 19), será aceito em comum acordo com a Esfera Governamental no cumprimento 
total do Objeto previsto, 15% de Evasão de participantes ao final dos cursos. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

Atendendo a PORTARIA Nº 69 - SETRAB, DE 05 DE ABRIL DE 2021 - CAPÍTULO V - Art. 11, 
alterada pela Portaria 148/2021 – SETRAB, Onde às ações de Estratégia de Qualificação serão 
direcionadas para Instrução e Capacitação de idosos acima de 60 (sessenta) anos do Macroterritório 
Nordeste do Distrito Federal, sendo: 80 (oitenta) idosos acima de 60 anos, representados nas Regiões 
Administrativas do ITAPOÃ, SÃO SEBASTIÃO E VARJÃO, com prioridade para: Beneficiários do seguro 
desemprego; trabalhadores desempregados; trabalhadores empregados em ocupações afetadas por 
processos de modernização tecnológica e outras formas de reestruturação produtiva; beneficiários de 
políticas de inclusão social e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local; trabalhadores 
de setores considerados estratégicos da economia, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da 



                    GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 Secretaria de Estado do Trabalho 

                              Subsecretaria de Qualificação Profissional 
 

geração de trabalho, emprego e renda; trabalhadores cooperativados, em condição associativa ou 
autogestionada e empreendedores individuais e pessoas com deficiência. 

TRIBUTOS/ENCARGOS SOCIAIS 

Todo Material, Equipamento, Serviço e Locação a ser utilizado na execução do projeto, será 

devidamente fornecido por pessoa jurídica, cabendo assim o recolhimento a cada 

fornecedor/empresa/representante de todos os encargos previstos em lei. As obrigações tributárias para com o 

fisco e sociais para com os funcionários das empresas contratadas é exclusivamente destas e não do projeto e seus 

partícipes. Não haverá contratação de outra modalidade, ou seja, não será realizada contratação de pessoa física. 

Porém, cabe ressaltar que os tributos incidentes sobre os serviços a serem prestados no presente projeto possuem 

alíquotas entre 3% e 17%. Os tributos a nível distrital a que estão sujeitas as pessoas jurídicas são, em tese: ISS, 

INSS, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, IRPJ e ICMS, a serem recolhidos pelas empresas que prestarem os serviços, inclusive 

no que tange às demais obrigações tributárias não onerosas. As obrigações trabalhistas constituem uma relação 

interna de cada empresa com o seu funcionário, a depender de uma série de fatores que não podem ser precisados 

pelo contratante do serviço, pois inexiste relação de responsabilidade direta. 

CONTRAPARTIDA 

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

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO – PRÉ-EXECUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
1 - Divulgação e inscrições; 

2 - Aquisição de material necessário para a realização dos cursos; 

3 - Contratação de profissionais; 

4 - Comunicação: Elaboração e desenvolvimento da identidade 

visual – logomarca e peças de divulgação e material para redes 

sociais; Criação de perfil em redes sociais e WhatsApp dedicado ao 

projeto; aplicação da identidade visual em peças de divulgação do 

projeto; 

5 - Contratação dos prestadores de serviço; 

6 - Elaborar contrato de prestação de serviços com todos os 
prestadores de serviços; 

7 - Reuniões de alinhado do início das atividades; 

Agosto/2022 Agosto/2022 

AÇÃO – EXECUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

1 - Elaborar e disponibilizar diagnóstico sobre a violação dos direitos 
da  pessoa idosa nos municípios beneficiados como projeto: 

 Realizar duas reuniões de alinhamento com o SETRAB, para 
alinhar  expectativas e  definir o escopo de atuação da 
equipe; 

 Elaborar e validar a proposta de estudo diagnóstico e 
entrevistas aos idosos, especialista em  direitos humanos  
e demais partes interessadas o projeto; 

 Elaborar a versão final do diagnóstico sobrea Violação dos 
direitos dos idosos; 

2 - Início das atividades (definição de grade horaria de acordo com 

 
Agosto/2022 

 
Novembro/2022 
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o número de inscritos); 

 3 - Capacitar três turmas de idosos, sendo uma turma por 
beneficiário do projeto, para atuar em como Guardiões da Pessoa 
Idosa: 

 Realizar três capacitações locais (DF e dois  municípios da 
RIDE) dos jovens Guardiões da Pessoa Idosa. 

 Elaborar  documento executivo e diretrizes  com a proposta 
de partidado Plano de  Atuação dos Guardiões da Pessoa 
Idosa. 

 Realizar três reuniões de trabalho para apresentar e validar o 
documento executivo às partes interessadas. 

Disponibilizar o documento executivo contendo Plano de Atuação 

dos Guardiões,validado pelas Partes interessadas 

4 - Pagamentos dos prestadores de serviços; 

5 - Avaliações; 

6 - Certificação; 

7 - Pesquisa de Satisfação; 

AÇÃO – PÓS - EXECUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
1 - Elaboração do relatório técnico de execução das atividades 
culturais e artísticas implementadas de acordo com as orientações 
fornecidas pela Secretaria de Estado de Trabalho, com documentos, 
registros fotográficos e audiovisuais de todas as etapas e fases do 
projeto; 
2 - Elaboração de Relatórios Financeiros; Elaboração de Relatório 
Final de Prestação de Contas, reunindo fotos, vídeos, notas fiscais, 
contratos de prestadores de serviços e profissionais, entre outros 
elementos que comprovem a execução do objeto proposto; 
3 - Acompanhamento da repercussão social do evento e matérias 
vinculadas nos principais veículos de comunicação 4 - Elaboração 
do relatório técnico de execução dos cursos implementados de 
acordo com as orientações fornecidas pela Secretaria de Estado do 
Trabalho 
5 – Prestação de contas; 
6 – Acompanhamento da Prestação de Contas junto à Secretaria de 
Estado do Trabalho. 

 
Novembro/2022 

 
Dezembro/2022 

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Realização dos cursos Agosto/2022 Novembro/2022 

Elaborar o documento executivo com o registrodos estudos de 
caso sobre a pessoa idosa,destacados pelo Guardiões: 

 Elaborar a versão preliminar do documento executivo de 
estudos de caso com Instruções, diretrizes e 
procedimentos para a prestação de Serviços pelos 
Guardiões  da Pessoa Idosa; 

 Realizar reunião para apresentar a versão preliminar do 
documento executivo e colher as Sugestões  de melhoria; 

Agosto/2022 Novembro/2022 
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 Elaborar e disponibilizar a versão final 

Avaliação dos resultados e encerramento do projeto: 

 Organizar a documentação de prestação de contas e 
registros do projeto; 

 Elaborar relatório final de resultados do projeto; 

 Reunião de apresentação dos resultados 

Novembro /2022 Dezembro/2022 

MONITORAMENTO: O gerenciamento e o monitoramento do 

projeto orientado para resultados devem ser intensivos, 

incorporar um forte senso de urgência, ter caráter 

empreendedor e estar próximo dos acontecimentos e dos atores 

relacionados à execução do projeto. Em termos práticos, a 

gestão do projeto orientado para resultados está apoiada em 

doisrequisitosessenciais: responsabilização ecompromisso. A 

responsabilização consiste na alocação das atribuições, dos 

desafios e dos poderescabíveis a pessoas físicas e não a cargos 

genéricos, unidades ou entidades. Mais ainda,significa reforçar a 

liderança do gestor do projeto – que deve estar próximo do 

público-alvo e, portanto, com uma percepção mais precisa e 

completa dos problemas e dasoportunidades existentes e 

potenciais – com o adequado suporte dos coordenadores 

deaçãoeintegrantes dalinhagerencial. O compromisso se constrói 

na articulação, negociação e definição, com o público-alvo 

eparceiros, das responsabilidades claras e bem especificadas 

para a execução das ações eaalocação dos recursos necessários 

ealcancedos resultados. A etapa de monitoramento compreende 

a coleta e interpretação sistemática de informações sobre a 

execução do projeto e o progresso de sua implementação; a 

comparação do realizado como programado;a identificação e/ou 

antecipação de desvios ou restrições relevantes e a efetivação de 

medidas corretivas ou preventivas. A essênciadesta etapa é a 

geração de informações capazes de provocar decisões 

necessárias para assegurar a implementação do projeto. A  e 

tapa de avaliação consiste em verificar o mérito do projeto como 

um todo,especialmente se os resultados finalísticos,ou o 

produto,estão sendo(ou serão)alcançados, indicando medidas 

corretivas ou preventivas e propiciando aprendizagem 

sistemática do gestor, do público-alvo e dos parceiros. No caso 

dos projetos de atuação finalística,o foco essencial da avaliação é 

a identificação dos efeitos concretos do projeto no público-alvo. 

Agosto/2022 Novembro/2022 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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MODALIDADE: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria 

● MÊ“: Agosto/2022 - Parcela única no valor Integral do Projeto com a assinatura do Termo de Fomento conforme 
regulamentação abaixo:  

● PORTARIA Nº , DE  DE MARÇO DE . Discipli a a aplicação prática do Marco regulatório das orga izações 
da sociedade civil - MROSC na gestão pública profissional do Distrito Federal, constituindo Ato Normativo Setorial 
de que trata o inciso XIV do caput do art. 2º do Decreto Distrital no 37.843, de 2016 
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Guardiões - Associação Positiva de Brasília 
Memória de Cálculo 

Item Descrição da Despesa 

Referência de Preço (indicar 

justificativa caso não utilize 

de preço público) 

Unidade de 

Media 
Qtd Ocorrência Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 

Coordenador geral: Profissional de nível 
superior responsável por reger e coordenar 
os trabalhos de todo quadro envolvendo o 
projeto, cronograma de atividades e 
desenvolvimento das ações previstas no 
plano de trabalho, até a prestação de contas, 
bem como pela relação com a Secretaria de 
Estado; Período: Agosto/2022 - 
Dezembro/2022; Carga 
Horária: 30 h/semanais em cada etapa; 
Prestação de Serviços de Empresa: MEI.  

Salicnet 
ITEM ORÇAMENTÁRIO POR 
PRODUTO - VALOR MÉDIO   

Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : 
Coordenador geral 

Mês 5 1 R$           4.800,00 R$ 24.000,00 

1.2 

Coordenador pedagógico: Profissional de 
nível superior responsável por coordenar 
todas as atividades pedagógicas que 
envolvem o projeto. Período: Agosto/2022 - 
Novembro/2022; Carga Horária: 30 
h/semanais em cada etapa; Prestação de 
Serviços de Empresa: MEI.  

Salicnet 
ITEM ORÇAMENTÁRIO POR 
PRODUTO - VALOR MÉDIO   

Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : 

Coordenação pedagógica 

Mês 5 1 R$           4.000,00 R$ 20.000,00 
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1.3 

Assistente: Profissional da área de recursos 
humanos responsável pelo link entre 
alunos/comunidade e entidade qualificadora, 
captar, auxiliar na divulgação e na interfase 
com a rede social local. Período: Agosto/2022 
- Novembro/2022; Carga 
Horária: 30 h/semanais em cada etapa; 
Prestação de Serviços de Empresa: MEI.   

Salicnet 
Item Orçamentário por Produto - 

Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  

Item Orçamentário : Assistente  

Mês 4 1 R$           4.000,00 R$ 16.000,00 

1.4 

Secretário: Profissional de nível superior 
responsável pelas frequências, guarda de 
documentos, arquivo e acompanhamento aos 
coordenadores. Período: Agosto/2022 - 
Novembro/2022; Carga Horária: 30 
h/semanais em cada etapa; Prestação de 
Serviços de Empresa: MEI.  

Salicnet 
Item Orçamentário por Produto - 

Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  

Item Orçamentário : Secretária 

Mês 4 1 R$           3.500,00 R$ 14.000,00 

1.5 

Assistente de coordenação educativa: 
Profissional responsável pela observação da 
qualidade, distribuição de lanche, 
manutenção de água e outros que se façam, 
mediação de conflitos, importantes ao bom 
andamento dos cursos. Período: Agosto/2022 
- Novembro/2022; Carga Horária: 30 
h/semanais em cada etapa; Prestação de 
Serviços de Empresa: MEI.  

Salicnet 
Item Orçamentário por Produto - 

Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  

Item Orçamentário : Assistente 
de coordenação educativa 

Mês 4 1 R$ 1.552,50 R$ 6.210,00 

1.6 

Assistente de coordenação educativa 2: 

Profissional nível médio para atendimento a 
comunidade, alunos, rede social local, rede 
de interlocutores governamentais e 
profissionais contratados. Período: 
Agosto/2022 - Novembro/2022; Carga 
Horária: 30 h/semanais em cada etapa; 
Prestação de Serviços de Empresa: MEI.  

Salicnet 
Item Orçamentário por Produto - 

Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  

Item Orçamentário : Assistente 
de coordenação educativa 

Mês 4 1 R$ 1.552,50 R$ 6.210,00 
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Sub-Total R$ 86.420,00 

Meta 2 - Contratações de Capacitação 

2.1 

Instrutor de curso de recepcionista de 

evento: Profissional nível superior com 
experiência e habilitação para capacitação. 

Salicnet - Item Orçamentário por 
Produto - Valor Médio  Produto : 
Curso / Oficina / Estágio Item 
Orçamentário : Instrutor 

Mês 4 1 R$           4.000,00 R$ 16.000,00 

2.2 

Instrutor de curso de recepcionista: 
Profissional nível superior com experiência e 
habilitação para capacitação 

Salicnet - Item Orçamentário por 
Produto - Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : Instrutor 

Mês 4 1 R$           4.000,00 R$ 16.000,00 

2.3 

Instrutor de informática básica: Profissional 
com experiência e habilitação para 
capacitação, responsável por ministrar 
o curso de Informática Básica conforme o 
cronograma de 
atividades do projeto, realizando a atividade 
principal do fomento. 

Salicnet -  Item Orçamentário por 
Produto - Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : Instrutor 

Mês 4 1 R$           4.000,00 R$ 16.000,00 

Sub-Total R$ 48.000,00 

Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

3.1 

Fornecimento de Kit Lanche: fruta, pães, e 
laticínios - Contratação de serviço de 
fornecimento de 
Kit lanche para os alunos. 

http://sistemas.cultura.gov.br/co
mparar/salicnet/salicnet.php# 
caminho Projetos /Item 
orçamentarios/Descrição da 
despesa 

Kit 3840 1 R$ 9,00 R$ 34.560,00 

3.2 

Sistema de Sonorização: Locação com 

manutenção, montagem e desmontagem -  

04 caixa de som ativa Ev zlx12; 04 tripé de 
caixa; 02 microfone sem fio shure; 01 tripé; 

Orçamentos Diária 1 1 R$ 2.059,00 R$ 2.059,00 
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01 mesa de som; 01 main power. Para o dia 
de lançamento do projeto em 
Agosto/Setembro/2022. 

3.3 

Técnico de som - Prestação de serviços de 
profissional qualificado para 
atuar na mesa de som, com larga experiência 
(01 por dia). Para o dia de lançamento do 
projeto em Agosto/Setembro/2022. 

Orçamentos diária 1 1 R$ 366,00 R$ 366,00 

3.4 

Painel de Led P5 4x2 m² + vj - Para o dia de 
lançamento do projeto em 
Agosto/Setembro/2022. 

Orçamentos M² 8 1 R$ 246,00 R$ 2.952,00 

3.5 

Box Truss Q30 4 x3 m² - Locação e serviços 
de montagem, manutenção e 
desmontagem de pórticos. Estrutura em 
treliça de alumínio do tipo 
Box Truss Q30, com cubos e sapatas, 
destinado a montagem do 
pórtico. (A estrutura terá 12 metros Para o 
dia de lançamento do projeto em 
Agosto/Setembro/2022)  

Orçamentos M² 14 1 R$ 142,00 R$ 1.704,00 

3.6 

Locação de Palco sem cobertura 4x2x0,40 m² 

- Montagem e desmontagem de palco com 
04 praticáveis 2x1, medindo  4x2x0,40 m², 
sem cobertura com altura de piso de até 0,40 
m² de altura, confeccionado em estrutura 
tubular industrial do tipo aço carbono, 
revestido em compensado multi laminado, 
fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao 
palco por parafuso e porca, sem ressalto. 
Acabamento do palco em saia de TNT preto 
pintado na cor preta com tinta PVA/similar, o 
palco deverá ter escada de acesso em 
material antiderrapante com largura 

Orçamentos M² 4 1 R$ 81,67 R$ 980,04 
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mínmamínima,20 m. Serão utilizados 8 m² dia 
- Para o dia de lançamento do projeto em 
Agosto/Setembro/2022; Prestação de 
Serviços de Empresa 

3.7 

Locação de cadeiras brancas de plástico com 

as seguintes medidas 

aproximadas: 89cm de altura X 43cm de 
largura X 54cm de 
comprimento. A cadeira deve suportar uma 
carga estática de até 
150 kg - 250 - Para o dia de lançamento do 
projeto em Agosto/Setembro/2022). 

Orçamentos Unidade  250 1 R$ 4,00 R$ 1.000,00 

3.8 

Locação de tenda 6 x6 - Para o dia de 
lançamento do projeto em 
Agosto/Setembro/2022. 

Orçamentos Unidade  1 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

3.9 

Locação de tenda 10 x 10 - Tenda tipo 
piramidal com armação em 
ferro tubular galvanizado e revestida em lona 
de PVC branca antichama, altura mínima de 2 
metros e máxima de 6 metros de seus pés 
de sustentação, estaqueadas com cabos de 
aço e estacas arredondadas. (01 unidade por 
dia/33 dias) 

Salicnet - Item Orçamentário POR 
Produto - Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : Tenda 10X10 
20 dias 

Unidade  1 33 R$ 543,75 R$ 17.943,75 

3.10 Kit Aluno (pastas, crachá, bloco, caneta) Orçamentos Kit 80 1 R$ 49,00 R$ 3.920,00 

3.11 

Kit Uniforme (saia ou calça comprida, blaser 

e calçado tipo boneca com as logomarcas do 

projeto e SETRAB) - para os alunos usarem 
no estágio 

Orçamentos Kit 80 1 R$ 180,00 R$ 14.400,00 
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3.12 
Apostila de recepcionista Turma A - 
Conteúdo programático  

Salicnet - Item Orçamentário POR 
Produto - Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : Apostila 

Unidade  26 1 R$ 49,25 R$ 1.280,50 

3.13 
Apostila de Recepcionista Turma B - 
Conteúdo programático  

Salicnet - Item Orçamentário POR 
Produto - Valor Médio   
Produto : Curso / Oficina / Estágio  
Item Orçamentário : Apostila 

Unidade  26 1 R$ 49,25 R$ 1.280,50 

3.14 
Apostila de Recepcionista de Eventos - 
Conteúdo programático  

Salicnet - Item Orçamentário POR 
Produto - Valor Médio  Produto : 
Curso / Oficina / Estágio Item 
Orçamentário : Apostila 

Unidade  28 1 R$ 49,25 R$ 1.379,00 

SUB-TOTAL R$ 85.324,79 

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 

4.1 

Impressão de Banner - para transparência - 
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de confecção de Banner 
2 x 3 totalizando 6 metros em lona vinílica 
com acabamento em Ilhós, em 04 cores, em 
alta resolução. Para todo período do projeto 
Agosto/2022 - Dezembro/2022. 

Pregão Eletrônico nº 12/2020 
Ministério do Meio Ambiente  
item 56 

M2 6 1 R$ 47,00 R$ 282,00 

4.2 

Assessoria de comunicação - Profissional 
responsável pelo gerenciamento e divulgação 
do evento nas mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram) em consonância com a 
assessoria de imprensa. Prestação de Serviços 
de Empresa: MEI. Período de execução: 
Agosto/2022 - Dezembro/2022. 

Termo de Fomento - SETRAB 
3/2021 04012-00002829/2021-74 

  1 4 R$ 1.797,00 R$ 7.188,00 
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4.3 

Serviço de Fotografia - Profissional 
responsável pelo registro fotográfico do 
projeto, entrega todo material em alta 
resolução, compreendendo o registro das 
inscrições, abertura, palestras e 
encerramento do projeto (contratação de 10 
diárias). Prestação de Serviços de Empresa: 
MEI 

Pregão Eletrônico Nº 04/2020 
Ministério da Infraestrtutura  
item 02 

Diária 1 10 R$ 369,00 R$ 3.690,00 

4.4 

Designer Gráfico -   Servi̧os diversos de 
desig  gráfico, cria̧ão de flyer, post, 
carrega e to de docu e tos para 
divulga̧ão as redes sociais, servi̧os 
multidisciplinares correlacionados. Para todo 
período do projeto. Prestação de Serviços de 
Empresa: MEI. Período de execução: 
Agosto/2022 - Dezembro/2022. 

Tabela FGV Mão de Obra + IPCA - 
Item 50 

Serviço 1 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

4.5 

Serviço de impulsionamento de redes sociais 
- Facebook, Instagram, para todo período do 
projeto. Prestação de Serviços de Empresa: 
CNPJ. Período de execução: Agosto/2022 - 
Dezembro/2022. 

Comprovação do Sistema (item 
possui referência em tela do 
sistema em função de sua 
peculiaridade não sendo possível 
equiparar com qualquer 
referência de preço público). 

Verba de 
Anuncio  

1 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 

4.6 

Videomaker - Profissional que ficará 
responsável por cobertura em vídeo 
(cinegrafia) de evento com uso de ilha de 
edição própria 
e posterior entrega de material. Prestação de 
Serviços de Empresa: MEI. Período de 
execução: Agosto/2022 - Dezembro/2022. 

Tabela FGV - Serviços - Item 52  + 
IPCA  

Serviço 4 1 R$ 1.050,00 R$ 4.200,00 

Sub-Total R$ 27.860,00 

VALOR TOTAL>>> R$ 247.604,79 
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ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 
[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO [APRESENTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO COM 
ESTRATÉGIAS DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO] (OBRIGATÓRIO)  

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar:    

 
 
Brasília: 10/08/2022 

 
 
 

___________________________________________  
GLAUCIA DE OLIVEIRA LIMA 

Presidente 
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