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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Promover Trabalhador   

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Setembro/2022 até Agosto/2023 

INÍCIO: SETEMBRO/2022 

 

TÉRMINO: AGOSTO/2023 

OBJETO:  Qualificação social e profissional, requalificação e certificação profissional. 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

A qualificação profissional é um importante instrumento de auxílio na redução do índice de 
desemprego para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, gerando 
oportunidades de emprego no mercado de trabalho formal, ou através da promoção do 
empreendedorismo como forma de geração de renda. Atualmente, a população em 
vulnerabilidade, em sua maior parte, não possui o ensino fundamental completo, qualificação 
ou capacitação profissional para ingressar no mercado de trabalho formal. Desta forma, o 
Instituto Promover propõe realizar cursos de qualificação profissional para atender a 
demanda existente no DF e RIDE em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do 
DF – SETRAB por meio de Termo de Fomento (MROSC), embasados no Decreto nº 
41.551/2020, regulamentado pela Portaria 69/2021/SETRAB, ALTERADA PELA PORTARIA 
148/2021 – SETRAB. 

As atividades a serem desenvolvidas tem como finalidade atender à pessoas de 16 a 60 
anos, em situação de vulnerabilidade com ensino fundamental completo. Desta forma 
pretende-se contribuir para a melhoria do trabalho e renda de jovens em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica no Distrito Federal e na Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE de acordo com as orientações do 



 
 

Rua Brasil nº 50 Qd. 78 Lt. 27, Setor Bueno, CEP: 74215-070, Goiânia/GO, Brasil 
+55 62 3092-2009 | www.iphac.org.br |    @iphacbr 

 
 

Decreto nº 41.551/2020, regulamentado pela Portaria 69/2021/SETRAB, ALTERADA PELA 
PORTARIA 148/2021 – SETRAB. 

O desenvolvimento dos cursos de qualificação profissional propostos pelo Instituto Promover, 
atende às necessidades existentes no DF e RIDE com o objetivo de reduzir as 
desigualdades, econômicas e sociais, através da geração de trabalho, emprego e renda, 
aumentando o número de pessoas certificadas e qualificadas dentro do DF. 

 

JUSTIFICATIVA 

O desemprego é um dos principais agravantes da questão social na sociedade brasileira, 
afetando grande parte da população, causando a precarização das condições de trabalho e 
exclusão dos menos qualificados. 

De acordo com o Boletim de Conjuntura do Mercado de Trabalho (BCMT) no Distrito Federal, 
tendo como base os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-
DF), realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), o 
contingente de desempregados no mês de junho de 2022 foi estimado em 257 mil pessoas 
ocupando essa classificação.  

Em uma visão mais ampla, no período de um ano, entre junho de 2021 a junho de 2022, 
houve uma diminuição da taxa de desemprego total de 18,7% para 15,5%, sendo essa 
baseada na relação entre desempregados e a população economicamente ativa de pessoas 
acima de 14 anos de idade.  

No concernente aos dados da população, cabe destacar que, atualmente, a população 
carente, em sua maior parte, não possui qualificação e capacitação profissional para 
ingressar no mercado de trabalho formal. Duzentos milhões de jovens, com idade entre 15 e 
24 anos, de países em desenvolvimento não completaram o ensino primário, equivalente ao 
ensino fundamental no Brasil, e precisam de caminhos alternativos para adquirir habilidades 
básicas para o emprego. O número representa 20% da população desses países nessa faixa 
etária e foi apresentado no 10º Relatório de Monitoramento Global da Educação 2020, 
publicado em outubro de 2021 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura – Unesco (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375582). 

Buscando atender as pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade socioeconômica, 
alheias a seus direitos e deveres, descobertas pela assistência pública, pelos mínimos 
sociais, a encontrar alternativas para elevar o nível de renda e aumentar o acesso à 
informação e cidadania, a SETRAB/DF, oferecerá Cursos de Geração de Renda para chamar 
essa população a participar de sua vida social e a serem protagonistas do seu próprio futuro 
contribuindo para que tenham acesso ao trabalho, a fim de que possam suprir as 
necessidades básicas do ser humano. 

A Secretaria de Estado do Trabalho do DF – SETRAB/DF, está fortemente atuando na sua 
missão de compreender a questão social, no Distrito Federal e na Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, a fim de contribuir na elaboração e 
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efetivação de políticas públicas, buscando participar e intervir no processo de mobilização e 
organização que garanta mudanças efetivas na realidade social. 

Com o objetivo de proporcionar aumento na renda familiar e melhorias na qualidade de vida 
das famílias residentes no DF e RIDE, o Governo do DF, através da SETRAB inicia mais uma 
série de cursos com vistas a gerar rendas que auxiliam na qualificação profissional, abrindo 
novas oportunidades de trabalho aos alunos que participarão dos cursos, e 
consequentemente o aumento do saldo entre admitidos e desligados, que por grau de 
instrução, o nível fundamental completo para trabalhadores no Distrito Federal é o unico que 
encontra-se em negativo no período de janeiro a maio de 2021 .  

Desta forma o presente projeto visa fortalecer a Política Distrital de Qualificação Social e 
Profissional – PDQ (Decreto n° 41.551 de 02 de dezembro de 2020) com a finalidade de 
promover a qualificação social, profissional e certificação profissional, contribuindo para o 
aumento da obtenção e manutenção de emprego e renda impactando na inclusão social, 
redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade das 
populações. 

 
DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

METODOLOGIA 
 

Concepção Pedagógica 
 

A Educação Integral visa o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões: 
intelectual, física, emocional, social e cultural. Alinhada às competências e habilidades 
necessárias para os jovens e adultos lidarem com os desafios do século XXI, potencializa a 
formação crítica, autônoma e responsável consigo mesmo e com o mundo, incentivando o 
desenvolvimento sustentável, através de processos educativos contextualizados, levando 
em consideração as singularidades de cada sujeito e suas múltiplas identidades, 
promovendo a construção de seu projeto de vida.  

A formação de jovens e adultos para o século XXI, requer muito mais do que somente 
acúmulo de informações, é necessário o desenvolvimento de competências para aprender 
a aprender, saber lidar com a quantidade de informações diária que recebem, atuar com 
responsabilidade e discernimento das culturas digitais, aplicar conhecimentos para 
resolução de problemas, ter autonomia para tomada de decisões, identificar situações 
problemas e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e a diversidade, estes 
são desafios encontrados diariamente no mundo do trabalho.  

Neste contexto Jacques Delors, coordenador da Comissão Internacional sobre Educação 
para o Século XXI, em seu Relatório para UNESCO, Educação: um tesouro a descobrir, 
define a educação ao longo da vida em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  
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● Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a 
possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, ou seja: 
aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação 
ao longo da vida. 

● Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas de uma 
maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar 
numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer no âmbito 
das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos jovens e adolescentes, 
seja espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, seja formalmente, 
graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

● Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 
interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – 
no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

● Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em 
condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e 
responsabilidade pessoal. Com essa finalidade a educação deve levar em 
consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido 
estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

Promover o reconhecimento no aluno em seu contexto histórico e cultural, comunicação, 
criatividade, senso crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e 
responsável são características fundamentais a formação de sujeitos críticos e atuantes no 
século XXI, capazes de atuarem de forma significativa na sociedade, proporcionando o 
desenvolvimento pleno, desenvolvendo competências fundamentais para ingresso e 
permanência no mundo do trabalho.  

Neste contexto a proposta apresentada está alinhada ao documento adotado na Assembleia 
Geral da ONU em 2015, “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”, através do Objetivo Quatro (4) Educação de qualidade, 
visualiza a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de 
direitos humanos e desenvolvimento sustentável, fundamental. A promoção da capacitação 
e empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa ampliar as 
oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento. E mais 
especificamente, inclui através da Meta 4.7, orienta que:  

“Garantir que todos os alunos recebam o conhecimento e 
habilidades para promover o desenvolvimento sustentável, 
incluindo, entre outros, através da educação para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, 
promoção de uma cultura de paz e não-violência, 
cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 
contribuição da cultura para o desenvolvimento 
sustentável”. 

A sociedade contemporânea está passando por profundas mudanças em suas relações 
pessoais estão cada vez mais superficiais, líquidas, o trabalho e conhecimento sofreram 
diversas modificações, exigindo que os indivíduos sejam sujeitos críticos, atuantes e 
participativos na sociedade. Esse cenário de transformações pode ser mais bem 
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compreendido a partir das contribuições de Bauman (2009), quando contrasta o estágio atual 
da humanidade denominado de líquido, com o anterior, denominado de sólido. Para ele, o 
estágio sólido corresponde a um período em que a durabilidade era a lógica, e os 
conhecimentos adquiridos pelo sujeito davam suporte à resolução de problemas pelo resto 
da vida, haja vista os contextos previsíveis e duráveis em que vivia. Já o estágio líquido é, 
segundo Bauman (2009), a condição sócio-histórica da contemporaneidade, e é 
caracterizado pela fluidez e incerteza, em que a imprevisibilidade é a palavra de ordem. 

Nesse contexto de impermanência, situa-se a educação contemporânea, com seus 
processos, com os sujeitos que a constituem, com as relações docente-estudante-
conhecimento e com as práticas docentes. Desta forma o processo de ensino e 
aprendizagem deve partir de saberes já construídos através de uma postura reflexiva, 
investigativa e crítica, centrada no estudante como sujeito ativo de seu aprendizado, para o 
desenvolvimento de novos conhecimentos.  

O desenvolvimento de novas metodologias de ensino que promovam o protagonismo dos 
estudantes, favorecem a motivação e a autonomia, oportunizando espaços de escuta, 
valorizando suas opiniões, exercitando a empatia para encorajá-los através de um ambiente 
favorável à aprendizagem. O estudante colabora constantemente na construção de seu 
conhecimento estando no centro do processo de ensino e aprendizagem através dos 
princípios de autonomia, reflexão, problematização da realidade, trabalho em equipe, 
inovação e o professor como mediador, facilitador neste processo.  

O Ensino Híbrido surge como abordagem pedagógica aliando atividades presenciais e o uso 
das tecnologias digitais da informação e comunicação, facilitando o contato com o 
conhecimento, permitindo a busca de fontes, informações e dados, promovendo o 
protagonismo de seu processo de aprendizagem. As tecnologias e recursos digitais devem, 
cada vez mais, estar presentes no cotidiano educativo, no entanto, não se esgotam aí. É 
necessário promover a alfabetização e o letramento digital, tornando acessíveis as 
tecnologias e as informações que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão 
digital.  

 Ao longo das últimas décadas, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDICs), têm alterado nossas formas de trabalhar, de se comunicar, de se relacionar e de 
aprender. Na educação, as TDICs têm sido incorporadas às práticas docentes como meio 
para promover aprendizagens mais significativas, com o objetivo de apoiar os professores 
na implementação de metodologias de ensino ativas, alinhando o processo de ensino-
aprendizagem à realidade dos estudantes e despertando maior interesse e engajamento dos 
alunos em todas as etapas da Educação. 

 
METODOLOGIA 

1. MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

A mobilização e articulação serão realizadas de forma permanente no projeto, no qual serão 
realizadas ações para evitar a evasão, através do acompanhamento permanente das listas 
de frequência para contato imediato com os estudantes, serão realizados contatos 
telefônicos, caso não seja efetivado, será realizada busca ativa em domicílio, para verificar 
a infrequência no curso. Também será realizado o mapeamento de empresas parceiras para 
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o desenvolvimento das atividades práticas, bem como a Rede Socioassistencial do Distrito 
Federal e RIDE para apresentação do projeto, inscrições do público e ações em conjunto 
para acesso aos mais vulneráveis ao mundo do trabalho.  

2. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   
 

Os cursos de qualificação profissional desenvolvidos pelo Instituto Promover, tem como 
objetivo preparar os estudantes para os desafios atuais do mundo do trabalho, alinhados ao 
desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e socioemocionais. O projeto 
pedagógico organizado através de atividades teóricas virtuais, teóricas presenciais e 
práticas, possibilitam o acesso a diferentes formas de conhecimentos. Promovendo 
aprendizagens significativas, com processos de ensino-aprendizagem de acordo com a 
realidade dos estudantes, despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas 
as etapas.  

 
Os cursos terão duração de 80 horas, divididos em três eixos formativos abordando 
atividades híbridas, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Academia 
Promover, atividades presenciais teóricas e atividades práticas, conforme planilha abaixo: 

- Aula Inaugural: será realizada uma Aula Inaugural com os estudantes para apresentar o 
projeto e tirar dúvidas. 

  

Carga 
Horária 

Eixo Metodologia 

16h MUNDO DO 
TRABALHO E 
TECNOLOGIA 

Academia Promover – Formação inicial para 
o mundo do trabalho, empreendedorismo e 
uso de tecnologia. 

24h ESPECÍFICO 
TEÓRICO 

Atividades teóricas específicas dos cursos 
ofertados 

40h PRÁTICA Atividades in loco, nas empresas 

EIXO I - MUNDO DO TRABALHO E TECNOLOGIA (16 horas): este eixo compreende a 
formação inicial do percurso do estudante, abordando temas sócio emocionais e 
comportamentais para o mundo do trabalho. Neste eixo, os conteúdos serão disponibilizados 
através da Academia Promover, ambiente virtual de aprendizagem (AVA), promovendo a 
inclusão digital do público alvo. 
Os conteúdos disponíveis na Academia Promover, possibilitam o fácil e rápido acesso do 
estudante aos conteúdos através de uma plataforma de aprendizagem virtual, que contempla 
ferramentas com os conhecimentos necessários para o estudante ser protagonista em seu 
processo de ensino-aprendizagem. Os conteúdos disponibilizados na formação básica dos 
estudantes contemplam os temas descritos abaixo: 
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Encontro 1 Os desafios do Mercado de Trabalho Atual 

Encontro 2 Direitos e deveres no mundo do trabalho 

Encontro 3 Inteligência Emocional 

Encontro 4 Comportamento e Postura Profissional 

Encontro 5 Trabalho em equipe 

Encontro 6 Saúde e Segurança no trabalho  

Encontro 7 Comunicação Verbal e Não Verbal 

Encontro 8 Gestão do Tempo 

Encontro 9 Tipos de Empresas  

Encontro 10 Planejamento Estratégico 

Encontro 11 Atendimento ao Cliente 

Encontro 12 Marketing e Telemarketing um desafio para todas as profissões 

Encontro 13 Elaboração de currículo  

EIXO II - ESPECÍFICO TEÓRICO (24 horas): neste eixo serão desenvolvidas atividades 
presenciais teóricas específicas dos cursos ofertados com processos, métodos, técnicas, 
normas, regulamentações, materiais e equipamentos relacionados ao desenvolvimento da 
profissão: Estoquista/Repositor – CBO: 4141-25, Recepcionista – CBO: 4221-05, Auxiliar de 
Escritório, em Geral – CBO: 4110-05, Mídias Sociais – CBO: 2534-05, Operador de Caixa – 
CBO: 4211-25, Assistente de vendas – CBO: 3541-25, Operador de Telemarketing – CBO: 
4223-05, Padeiro – CBO 8483-05, Confeiteiro – 8483-10, Cuidador de Idosos – CBO: 2162-
10.  

Cabe salientar que os cursos aqui propostos poderão sofrer alterações, levando em 
consideração os cursos de interesses dos estudantes e/ou demandas que possam 
surgir a partir de orientações da SETRAB. 
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1 - Estoquista/Repositor 

Carga 
Horária 

Conteúdo Programático 

2h Conhecendo as funções e atuação no mercado de trabalho do 
Estoquista e Repositor  

3h Controle de Estoque I– Entrada e saída de produtos  

3h Conferência de produtos e materiais – controle de qualidade e 
vencimento de produtos.  

3h Organização de Estoque – classificação por linha, marca, perecíveis.  

2h Distribuição de mercadorias e produtos  

3h Controle de Estoque II – organização e controle de produtos por data 
de vencimento, devolução de itens, estoques futuros 

2h Organização do local de armazenamento  

2h Competências pessoais para a função  

2h Organização de prateleiras no mercado e comércio  

2h Planejamento para as atividades práticas 

2 – Recepcionista    

Carga Horária Conteúdo Programático 

2h Funções do recepcionista  

3h Estratégias de Organização  

3h Atendimento a clientes e usuários  

2h Normas internas de segurança  

2h Planejamento Diário  

3h Agendamento e apoio de serviços  

3h   Comunicação  

2h Noções básicas de informática I 

2h Noções básicas de informática II 
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2h Planejamento para as atividades práticas 

3 - Auxiliar de Escritório, em Geral 

Carga 
Horária 

Conteúdo Programático 

2h Noções de Administração  

3h Práticas Administrativas  

2h Cultura Organizacional  

3h Tipos de documentos no Setor Administrativo  

2h Controle de contas a receber e pagar, escrituração de 
disponibilidades  

2h Atendimento ao cliente interno e externo  

3h Conhecimentos básicos de informática – Word 

3h Conhecimentos básicos de informática – Excel  

2h Conhecimentos básicos de informática – E-mail / Nuvem  

2h Planejamento para as atividades práticas 

4 – Mídias Sociais   

Carga 
Horária 

Conteúdo Programático 

2h Funções do assistente de mídias sociais  

2h Redes Sociais  

2h Gestão de redes sociais  

2h Planejamento estratégico de marketing digital  

3h Produção de conteúdos para redes sociais  

2h Marketing de Influência  

3h Administração de atividades de relacionamentos com 
público/seguidores  

3h Gerenciar resultados de avaliação e desempenho  

3h Ferramentas digitais – CANVA  
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2h Planejamento para as atividades práticas 

5 – Operador de Caixa    

Carga Horária Conteúdo Programático 

2h Funções do Operador de Caixa   

2h Trabalhando com valores da empresa  

2h Receber valores de venda de produtos e serviços  

3h Conferência de Caixa - Controle de números e valores  

3h Atendimento ao cliente  

2h Código de Defesa do Consumidor  

2h Comunicação – conhecendo a empresa, atento as informações  

3h Atividades técnico-administrativas  

3h Ferramentas e procedimentos  

2h Planejamento para as atividades práticas 

6 – Assistente de vendas     

Carga Horária Conteúdo Programático 

2h Funções do Assistente de Vendas  

3h Tecnicas de Venda  

3h Comunicação e Marketing 

3h Estudo de produtos e serviços para venda  

3h Planejamento estratégico de vendas – política de vendas  

2h Divulgação de produtos e serviços  

2h Pós-venda  

2h Encaminhamentos de vendas  

2h Participação em eventos  

2h Planejamento para as atividades práticas 
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7 – Operador de Telemarketing     

Carga 
Horária 

Conteúdo Programático 

2h Funções do operador de telemarketing  

2h Roteiros e scripts – Comunicação, organização de dados, 
redirecionar clientes  

3h Atendimento a usuários – serviços e produtos  

2h Venda de serviços e produtos  

2h Retenção e recuperação de usuários – serviços e produtos  

3h Cobrança de débitos  

2h Pesquisa e cadastro de clientes  

3h Noções básicas de informática I 

3h Noções básicas de informática II 

2h Planejamento para as atividades práticas 

8 – Padeiro     

Carga Horária Conteúdo Programático 

2h Funções do Padeiro 

3h Controle de Estoque  

3h Organização – higiene e segurança  

3h Conhecendo as Ferramentas   

3h Ficha Técnica – Pães Salgados e doces 

2h Ficha técnica – Salgados   

2h   Ficha técnica – Doces  

2h Empreendedorismo I 

2h Empreendedorismo II 

2h Planejamento para as atividades práticas 
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9 – Confeitaria    

Carga Horária Conteúdo Programático 

2h Funções do Confeiteiro  

3h Controle de Estoque  

3h Organização – higiene e segurança  

3h Conhecendo as Ferramentas   

3h Ficha Técnica – Pão de ló 

2h Ficha Técnica – Pasta americana  

2h   Ficha técnica – Bolo confeitado e de pote  

2h Empreendedorismo I 

2h Empreendedorismo II 

2h Planejamento para as atividades práticas 

10 – Cuidador de Idosos    

Carga Horária Conteúdo Programático 

2h Funções do Cuidador de Idosos   

3h Processo fisiológico e funcional do envelhecimento  

2h Cuidados físicos e mentais básicos com o idoso 

2h Os cuidados com o organismo e o metabolismo do idoso 

2h Processos fisiológicos e jurídicos do envelhecimento 

2h A técnica dos exercícios para a manutenção da saúde no idoso 

3h Transtornos psiquiátricos 

2h Principais doenças que acometem os idosos 

2h Principais emergências domésticas com idosos 

2h Humanização do cuidado 

2h Planejamento para as atividades práticas 
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EIXO III - PRÁTICA (40 horas): este eixo propõe a inserção do aluno no mundo do trabalho, 
colocando em prática seus conhecimentos adquiridos. A prática será realizada em empresas 
parceiras, com monitoria, oportunizando aos estudantes conhecer in loco a realidade das 
empresas, bem como impulsionar o efetivo acesso ao mercado de trabalho. Cabe salientar 
que as atividades práticas são de extrema importância para inserção dos estudantes no 
mundo do trabalho, desta forma, caso não haja empresas parceiras para realização da 
mesma, serão realizadas oficinas práticas para simular as atividades nas empresas.    

0. CERTIFICAÇÃO  

A conclusão dos cursos dá direito a um certificado que confere ao seu titular a comprovação 
do desenvolvimento de saberes associados a determinada função laboral, como forma de 
comprovação de qualificação que poderá ser inserida no currículo dos estudantes. 
O 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 Prática - (Avaliação de Desempenho) – Peso 06 (seis); 
c. Frequência superior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas; 
d. Média 6,0 (seis) para aprovação e certificação no curso. 

 

ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA DE ESTUDANTES  
Como forma de evitar a evasão dos estudantes no decorrer dos cursos, os Assistentes 
Pedagógicos e Mobilizadores irão realizar ações de acompanhamento e busca ativa dos 
estudantes, nas atividades teóricas e práticas. Estas ações serão registradas em formulários 
próprios, para encaminhamentos à rede socioassistencial se necessário.  
 

BENEFÍCIOS: 

TRANSPORTE: 

Os alunos serão transportados de um local predefinido na cidade onde eles residem até as 
empresas parceiras, onde as aulas práticas irão ocorrer de acordo com a demanda.  

UNIFORME: 

Para todos os estudantes dos Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores 
será fornecida uma camiseta do curso.  

MATERIAL DIDÁTICO: 

Será fornecido pelo IPHAC ao aluno todo material necessário para realização das atividades, 
contendo bloco para anotações, caneta, pasta, apostila com todo conteúdo impresso e/ou 
digital correspondente ao curso matriculado e acesso na plataforma Academia Promover. 

Cabe salientar que os equipamentos de segurança – EPIs, fazem parte do material didático, 
quando o curso correspondente necessitar dos mesmos. 



 
 

Rua Brasil nº 50 Qd. 78 Lt. 27, Setor Bueno, CEP: 74215-070, Goiânia/GO, Brasil 
+55 62 3092-2009 | www.iphac.org.br |    @iphacbr 

 
 

ITENS PROMOCIONAIS: 

Será entregue a cada aluno matriculado uma garrafinha squeeze e uma pasta com a 
logomarca do IPHAC e da SETRAB/GDF 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO: 

No final de cada curso, será aplicada uma pesquisa de satisfação para medir os diferentes 
aspectos dos cursos realizados. 

 

FASES 

As fases propostas para a execução do Plano de Trabalho estão definidas em três etapas, 
são elas: 

1. Mobilização/Articulação – promover ações de mobilização junto aos serviços da rede 
socioassistencial e comunidades para levantamento de interesses nas diferentes áreas 
de qualificação profissional, divulgação de inscrições e mapeamento de pessoas em 
situação de vulnerabilidade, bem como parcerias com empresas para atividades práticas;  

2. Cursos de qualificação profissional – desenvolvimento das atividades teóricas e práticas 
para as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco econômico nas macrorregiões do 
Distrito Federal, com atividades híbridas, presencial e online, através da Academia 
Promover;  

3. Formatura - certificação dos alunos na conclusão dos cursos para que eles possam atuar 
no mercado de trabalho formal ou como autônomo. 

 
 
Formato dos cursos propostos: 

Os cursos propostos possuem carga horária de 80 horas, distribuídas em 3 eixos formativos, 
preparando os estudantes para o ingresso ao mundo do trabalho e atividades geradoras de 
renda, através do fomento do Empreendedorismo: 

EIXO I - MUNDO DO TRABALHO E TECNOLOGIA (16 horas): este eixo compreende a 
formação inicial do percurso do estudante, abordando temas sócio emocionais 
e comportamentais para o mundo do trabalho. Neste eixo, os conteúdos serão 
disponibilizados através da Academia Promover, ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 
promovendo a inclusão digital do público alvo. 

EIXO II - ESPECÍFICO TEÓRICO (24 horas): neste eixo serão desenvolvidas atividades 
presenciais teóricas específicas dos cursos ofertados com processos, métodos, técnicas, 
normas, regulamentações, materiais e equipamentos relacionados ao desenvolvimento da 
profissão: Estoquista/Repositor – CBO: 4141-25, Recepcionista – CBO: 4221-05,  Auxiliar de 
Escritório em Geral   – CBO: 4110-05, Mídias Sociais – CBO: 2534-05, Operador de Caixa – 
CBO: 4211-25, Assistente de vendas – CBO: 3541-25, Operador de Telemarketing – CBO: 
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4223-05, Padeiro – CBO 8483-05, Confeiteiro – 8483-10, Cuidador de Idosos – CBO: 2162-
10 

EIXO III - PRÁTICA (40 horas): este eixo propõe a inserção do aluno no mundo do trabalho, 
colocando em prática seus conhecimentos adquiridos. A prática será realizada em empresas 
parceiras, com monitoria, oportunizando aos estudantes conhecer in loco a realidade das 
empresas, bem como possibilitar o efetivo acesso ao mercado de trabalho.    

 
 

Público Alvo 
Serão atendidos 1.320 (mil trezentos e vinte) pessoas com idade a partir dos 16 anos até 60 
anos de idade com escolaridade mínima de Ensino Fundamental I completo.  
O IPHAC, em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal- SETRAB, 
atendendo ao o Art. 54 e seus incisos I e II da Lei nº 6.637 de 20/07/2020, priorizará as 
pessoas com deficiência, desde o momento de inscrições ao final do período de execução 
do projeto aqui proposto das Regiões Administrativas de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, 
Santa Maria, Riacho Fundo II e Itapoã. Cabe destacar que serão locados espaços que 
comportem o público atendido, compreendendo as orientações da LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei 9394/1996), que orienta 1m² por estudante, essas regiões 
poderão sofrer alterações de acordo com a demanda de público.  

 

Turmas a serem desenvolvidas  
Quantidade de Turmas: serão desenvolvidas 44 (quarenta e quatro) turmas com 30 (trinta) 
alunos cada. 
Turnos: Matutino e Vespertino. 

 

Inscrições:  
Entende-se por inscrição o processo pelo qual o interessado em participar dos cursos, 
manifestar interesse, por meio do preenchimento de ficha de cadastro exclusivamente on-
line. 
 
A SETRAB publicará Edital de Chamamento Público estabelecendo os critérios de inscrição, 
seleção e classificação dos (as) candidatos (as), com tempo hábil para realização dos 
procedimentos iniciais para realização dos cursos, bem como relação dos cursos, 
conteúdos, horários, locais e períodos de realização.  
 
O (a) candidato (a) deverá realizar sua inscrição no site da SETRAB 
(http://www.trabalho.df.gov.br/). Caso tenha dificuldade, poderá obter ajuda para a realização 
da inscrição em uma das Agências de Atendimento ao Trabalhador, nas Regiões 
Administrativas de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo II e Itapoã, 
ou na do Plano Piloto. Deverá levar seus documentos pessoais para cadastramento no sistema; 
observando o prazo determinado para o período de inscrição, que será amplamente divulgado 
pela Secretaria de Estado de Trabalho antecipadamente.  
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O procedimento de inscrição se dará por meio de preenchimento de ficha de inscrição, 
hospedada em site próprio da SETRAB, contendo a captação de todos os dados pessoais 
do(a) candidato(a), além de informações socioeconômicas e a respeito dos critérios 
prioritários de seleção, a ser definidos no Edital de Convocação, gerando banco de dados 
com informação completa de todos os(as) inscritos(as), permitindo assim, posterior seleção 
dos(as) contemplados(as).  
 
O IPHAC compromete-se a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, 
para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de 
terceiros, firmando para tanto, Termo de Confidencialidade, apresentando no ato de 
Formalização do presente Plano de Trabalho.  
 
Será de inteira e única responsabilidade do(a) candidato(a) a veracidade dos dados 
fornecidos, não sendo de responsabilidade da SETRAB e nem do IPHAC a fidedignidade 
dos mesmos.  
 
Após as inscrições, os candidatos deverão aguardar a convocação para matrícula, por meio 
de convocação e/ou contato telefônico, conforme dados fornecidos pelo candidato.  
 
Havendo uma quantidade maior de candidatos interessados do que o número de vagas 
disponíveis, a SETRAB inscreverá os interessados excedentes em lista ordenada de espera.  
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  
 
Jovens e adultos na faixa etária de 16 a 60 anos de idade, com ensino fundamental completo, 
em situação de vulnerabilidade, que sejam 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; internos e egressos do sistema prisional e de medidas socioeducativas; 
trabalhadores resgatados de regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à de 
escravo; familiares de egressos do trabalho infantil; trabalhadores de setores considerados 
estratégicos da economia, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de 
trabalho, emprego e renda; trabalhadores cooperativados, em condição associativa ou 
autogestionada e empreendedores individuais; trabalhadores rurais; pescadores artesanais; 
aprendizes; estagiários; pessoas com deficiências. Preferencialmente serão beneficiários das 
ações de qualificação social e profissional os trabalhadores que tenham cadastro no Sistema 
Nacional de Emprego (SINE). 
 
 
Período de Inscrição: a partir de setembro/2022 
Divulgação da Lista das Contempladas: setembro a novembro/2022 (no site da SETRAB) 
Matrícula/ Entrega da documentação (RG e Comprovante de Endereço): setembro a 
outubro/2022  
Local para entrega dos documentos: Agências de Atendimento ao Trabalhador de: Ceilândia, 
Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo II e Itapoã, ou do Plano Piloto. 
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Seleção:  
Entende-se por seleção o processo pelo qual são aplicados os critérios objetivos pré-
estabelecidos em futuro Edital de Convocação a ser divulgado pela SETRAB, a fim de 
selecionar candidatos necessários para realização do curso.  
 
Convocação dos educandos inscritos e classificados/Matrícula: 
A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB-DF enviará para o IPHAC 
o arquivo com a relação nominal, endereço e telefone de contato dos candidatos inscritos e 
pré-selecionados, para fins de convocação, matrícula e formação de turmas, de conformidade 
com o Edital de Convocação correspondente.  
 
De posse da relação dos inscritos e classificados, a SETRAB e o IPHAC, deverão convocar 
os candidatos de acordo com o início das aulas de cada turma, conforme cronograma de 
realização dos cursos, com antecedência mínima de até 3 (três) dias para início das aulas.  
 
Caso a listagem encaminhada pela Secretaria não seja suficiente para completar as turmas, 
o IPHAC deverá solicitar nova relação de inscritos à SETRAB.  
 
No momento da matrícula deverá ser exigido cópia dos documentos pessoais como: 
documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência do 
matriculando.  
 
A matrícula será confirmada mediante a verificação de compatibilidade da documentação 
apresentada com o perfil e escolaridade mínima exigidos do candidato, respeitada a 
disponibilidade de vagas.  
 
A escolaridade mínima exigida para os cursos de qualificação será de Ensino Fundamental I 
Completo, condiciona-se à capacidade de aproveitamento dos educandos e não 
necessariamente aos correspondentes níveis de escolaridade. Neste sentido, será aceito 
autodeclaração de compatibilidade. 
Em casos excepcionais, a serem autorizados pela Setrab, poderão ser aceitos matriculandos 
que não tenham como comprovar escolaridade e/ou residência fixa, como forma de 
atingimento de metas relativas às pessoas em vulnerabilidade social. 
 
Será vedada a cobrança de quaisquer taxas, mensalidades, emolumentos ou contribuições 
relativas à prestação do serviço aos estudantes, incluindo as taxas para entrega dos kits 
educandos, transporte, lanches a serem ofertados, material didático e expedição e registro de 
diploma ou certificado. 
 
Perda do direito à vaga 
Quando da convocação, o candidato deverá ser informado de que perderá o direito à vaga 
caso não compareça até o 3º (terceiro) dia de aula. 
O aluno que apresentar ou demonstrar comportamento incompatível com as regras de 
conduta, estabelecidas nas instruções gerais a serem entregues quando do início das aulas, 
terá a sua matrícula cancelada, devendo o IPHAC encaminhar nome e justificativa à Setrab, 
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que poderá analisar e rever a situação, conforme o caso. 
 
Reconvocação 
No caso da relação de candidatos fornecida pela Setrab-DF não ser suficiente para o 
preenchimento das vagas e/ou havendo desistência de matriculados, necessitando, portanto, 
de reconvocação, o IPHAC deverá solicitar nova relação antes do início do curso. 
 
Substituição de candidato 
Caso o educando convocado não compareça até o 3º (terceiro) dia de aula, o IPHAC deverá 
substituí-lo por outro candidato constante da relação. 
A substituição de candidatos somente poderá ser feita até o atingimento de 10% (dez por 
cento) da carga horária do curso. 
Quando da efetivação da matrícula a CONTRATADA deverá providenciar o preenchimento 
das fichas de matrícula dos educandos, conforme modelo a ser desenvolvido posteriormente 
pela Subsecretaria de Qualificação Profissional da Setrab-DF,e entregar as respectivas cópias 
ao IPHAC, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o início do curso. 
 
Reprogramação do início dos cursos 
excepcionalmente, mediante aprovação prévia da Setrab-DF, o Instituto Promover poderá 
reprogramar a data de início do curso, desde que mantidos os mesmos critérios da 
convocação inicial e não ultrapasse o prazo de vigência do contrato, salvo motivo 
superviniente e devidamente comprovado e justificado. 

 
Cronograma de Atividades:  
Datas/Período dos Cursos: de Setembro/2022 a Agosto/2023 – De Segunda a Sexta-Feira. 
Horário dos Cursos: Matutino: 8h às 12h. e Vespertino: 13h às 17h. 
 
Encontro inicial – Apresentação e orientações da metodologia: Setembro a Novembro/2022 – 
*Das 9h às 10h. (Matutino) e 14h00 às 15h00 (vespertino) para os beneficiários participantes 
do projeto.  
 

 
Carga horária:  
De acordo com Portaria 69/2021/SETRAB, ALTERADA PELA PORTARIA 148/2021 - 
SETRAB - CAPÍTULO IX - §2º Os cursos na modalidade presencial, matutino e vespertino, a 
hora/aula será de 50 (cinquenta) minutos. 
 
Os cursos serão ministrados nos turnos matutino e vespertino. 
A carga horária total de cada curso será de 80 (oitenta) horas aulas. 
 
A carga horária diária dos cursos será de 4 (quatro) horas aulas diárias, incluindo intervalo de 
20 minutos de descanso por turno (matutino e vespertino).  
 
Considerar-se-ão o período de 50 (cinquenta) minutos letivos como hora/aula lecionada. 
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As aulas serão realizadas, preferencialmente, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
podendo ocorrer, eventualmente, aulas aos sábados, domingo e feriados, como forma de 
compor o conteúdo programático e/ou a carga horária prevista, de acordo com a programação 
que deverá ser previamente apresentada e aprovada pela SETRAB. 
 
O calendário e cronograma das aulas deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias úteis 
anteriores ao início das inscrições das turmas, quando da apresentação dos relatórios de 
mobilização, devendo o mesmo ser aprovado pela SETRAB. 
 
Excepcionalmente, por necessidade de adequação das turmas, se for o caso, ou outro motivo 
devidamente justificado pelo Instituto Promover e aceito pela SETRAB, admitir-se-á uma 
flexibilização de 20%, para mais ou para menos, nos números de educandos por turma. 
 
A SETRAB poderá inscrever em cada turma, até 10% a mais de educandos do que o previsto 
em contrato. Entretanto, o IPHAC não receberá pelos concluintes que excederem o número 
de educandos contratados por turma. 
 
Não deverão estar consignados na carga horária total prevista para execução dos cursos, mas 
com data prevista no cronograma de execução, de até, 2 (duas) palestras a serem ministradas 
pela SETRAB, de forma presencial ou remota, onde serão abordados temas referente ao 
mundo do trabalho (mercado de trabalho), concessão de microcrédito, cooperativismo, 
associativismo, dentre outras. 
 
 
Perfil dos Egressos: 
Os concluintes desta qualificação deverão ter, além de conhecimentos específicos da 
ocupação, o desenvolvimento de potencialidades relacionadas à área comportamental, com 
ênfase no trabalho em equipe, relações interpessoais, direitos e deveres com trabalhador, 
saúde e segurança no trabalho, orientação profissional e educação ambiental. 
 
Perfil dos Educadores/Formadores 
Postura democrática, dialógica e pró-ativa. 
 
O docente deverá atuar como mediador do processo de ensino, ao planejar atividades 
desafiadoras para o desenvolvimento de capacidades profissionais e incentivar o pensamento 
crítico e a inovação. 
 
Formação, conhecimentos e experiências adequados e suficientes ao desenvolvimento das 
ações, considerando as dimensões da educação geral e da educação profissional relacionada 
às ocupações demandadas, devidamente comprovada, por meio de documentos 
comprobatórios tais como: certificados, experiência profissional na área do curso; e/ou 
formação superior ou técnica para atuação no curso indicado pelo Instituto Promover que 
deverá, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores ao início dos cursos, encaminhar cada 
comprovação à SETRAB para aprovação. 
 
Em caso de não aprovação pela SETRAB, devidamente justificada, o Instituto deverá 
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substituir, às suas expensas, o educador/formador, em tempo hábil para início das atividades 
dos cursos. 
 
Frequência às Aulas: 
A frequência do educando às aulas deverá ser registrada, diariamente, no diário de 
classe/frequência e comprovada mediante suas assinaturas apostas no mesmo. 
 
Frequência mínima: 
Para que o educando faça jus ao Certificado de Conclusão, sua presença deverá ser 
comprovada no diário de classe/frequência em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 
da carga horária total do curso. 
 
No caso do educando matriculado por substituição, não serão considerados como faltas, para 
fins de recebimento do Certificado, os dias anteriores a sua apresentação na turma para seu 
primeiro dia de aula, o que deverá se dar, no máximo, até o dia equivalente a 10% (dez por 
cento) da carga horária total do curso. 
 
Aproveitamento dos Cursos: 
O aproveitamento dos cursistas será verificado por meio do acompanhamento do 
Instrutor/Professor, combinado com aplicação de teste e/ou elaboração de plano de ação, 
observando o desempenho individual. 
 
O cursando que obtiver aproveitamento final inferior a 60% (sessenta por cento), não fará jus 
ao certificado e/ou diploma de conclusão do curso.  
 
Para que o educando faça jus ao Certificado de Conclusão deverá passar por avaliações 
escritas e/ou práticas que comprovem aproveitamento de mínimo 60% (sessenta por cento) 
do conteúdo programático, devidamente avaliada, documentada e assinada pelo instrutor 
responsável, que deverá ser entregue ao final do curso à Setrab, para fins de comprovação 
quando da emissão dos Certificados correspondentes, bem como deverá ter uma frequência 
comprovada de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 
 
Certificado de Conclusão: 
Caberá à SETRAB-DF a confecção, emissão e entrega dos certificados de conclusão do curso 
a cada educando que obtiver aproveitamento e frequência mínima, destacando as logomarcas 
do Governo do Distrito Federal/Setrab, bem como a assinatura do Secretário de Estado de 
Trabalho, conforme orientações e modelos indicados pela Comissão Executora a ser 
nomeada pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. 
 
Após emitidos nominalmente, os certificados deverão ser encaminhados à Setrab-DF, 
previamente assinados pelo representante legal do Instituto Promover, quando do atingimento 
de 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso, a fim de colher as assinaturas. 
 
Os certificados deverão ser entregues aos educandos concluintes, mediante recibo, no último 
dia de aula ou, excepcionalmente, em data a ser acordada com a Setrab-DF. Parecer 
formulado pelo educador(a) e Coordenação Pedagógica, acerca do aproveitamento do 
educando(a), consignado como: Suficiente ou Insuficiente, correspondente ao atingimento de, 
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no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento do curso. 
 
Concluído o processo da certificação, para os educandos(as) com aproveitamento Suficiente, 
será emitido o Certificado com o correspondente Histórico Escolar. 
 
Os certificados não entregues devido à ausência dos respectivos educandos, deverão ser 
encaminhados à SETRAB-DF. 

 

OBJETIVOS E METAS 

OBJETIVO GERAL:  

Desenvolver cursos de qualificação profissional, para 1.320 alunos em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, com a finalidade de contribuir para a melhoria do trabalho e 
renda no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE de acordo com as orientações do Decreto nº 41.551/2020, regulamentado 
pela Portaria 69/2021/SETRAB, ALTERADA PELA PORTARIA 148/2021 – SETRAB. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Mapear e articular ações com a rede socioassistencial e empresas para firmar parcerias, 
encaminhamentos e inscrições e possível inserção no mercado de trabalho;  

- Desenvolver cursos de qualificação profissional nas seguintes áreas: Estoquista/Repositor 
– CBO: 4141-25, Recepcionista – CBO: 4221-05, Auxiliar de Escritório, em Geral – CBO: 
4110-05, Mídias Sociais – CBO: 2534-05, Operador de Caixa – CBO: 4211-25, Assistente de 
vendas – CBO: 3541-25, Operador de Telemarketing – CBO: 4223-05, Padeiro – CBO 8483-
05, Confeiteiro – 8483-10, Cuidador de Idosos – CBO: 2162-10. 

- Promover a inclusão digital dos estudantes através da Plataforma – Academia Promover;  

- Realizar atividades teóricas e práticas para efetiva inserção dos estudantes no mercado de 
trabalho;   

- Certificar 1.320 alunos em diversos cursos de qualificação profissional.  
 

 METAS, AÇÕES E INDICADORES  
 

O objetivo deste plano de trabalho é executar 10 cursos atendendo 1320 (mil trezentos e 
vinte) alunos. A meta é realizar a quantidade de cursos descritos na tabela abaixo atendendo 
a quantidade prevista de 1320 alunos no período de 12 meses. Os cursos serão divididos 
entre momentos teóricos e momentos práticos, realizados dentro das empresas parceiras. 
Serão 40 horas teóricas e 40 horas práticas. Todos os cursos seguirão a mesma dinâmica.   

 

ITEM DESCRIÇÃO TURMAS HORAS / CURSO TOTAL DE HORAS 
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01 Estoquista/Repositor 6 80 480 

02 Recepcionista 6 80 480 

03 Auxiliar de Escritório, em Geral 4 80 320 

04 Mídias Sociais 4 80 320 

05 Operador de Caixa 4 80 320 

06 Assistente de Vendas  4 80 320 

07 Operador de Telemarketing 4 80 320 

08 Padeiro 4 80 320 

09 Confeiteiro  4 80 320 

10 Cuidador de Idosos  4 80 320 

 Subtotal 44  3.520 

 Planejamento de Aula - 180 180 
 TOTAL    3.700 

   *Os cursos poderão ser alterados de acordo com o interesse dos estudantes/SETRAB.  
 

METAS QUALITATIVAS  
 

META 01: Implantação das atividades    

Indicador(es): Contratação de pessoal e espaço para realização das atividades 

Etapa 01  

Ações  Resultados Esperados  
Seleção e contratação de 
equipe     Processo seletivo realizado e equipe contratada    
 Locação de espaço físico e 
busca de parceiros    

 Locação do espaço efetivado e parcerias firmadas para 
realização das atividades    

Plano de comunicação  Materiais de divulgação impresso e redes sociais   

Formação da equipe  Realizar formações com equipe 

Material Didático  
Desenvolvimento de conteúdos na Academia Promover 
e apostilas.  

Pesquisa de interesse 
Realizar pesquisa de interesse com os estudantes para 
mapear cursos a serem realizados. 

META 02: Mobilização e Articulação da Rede Socioassistencial e empresas   

Indicador(es): Mapeamentos dos serviços e empresas   
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Etapa 01  

Ações  Resultados Esperados  
 Mapeamento da Rede 
Socioassistencial   

 Visita a rede de atendimento para divulgação e 
encaminhamentos dos atendidos   

Mapeamento de empresas 
parceiras  

Visita a empresas, para firmar parcerias para inclusão 
dos atendidos na prática.  

Inscrições dos estudantes  Inscrições online através de formulário  

META 03: Cursos de Qualificação profissional  

Indicador(es): Realizar 44 turmas de cursos de qualificação para 1.320 atendidos  

Etapa 01  

Ações  Resultados Esperados  

 Acolhimento Inicial e 
informações gerais  

 Será realizado o acolhimento dos atendidos, para 
apresentação do projeto e metodologias a serem 
utilizadas (2h) 

Desenvolvimento de cursos 
de qualificação   

 Desenvolver cursos nas áreas de 
Estoquista/Repositor – CBO: 4141-25, Recepcionista 
– CBO: 4221-05, Auxiliar de Escritório, em Geral – 
CBO: 4110-05, Mídias Sociais – CBO: 2534-05, 
Operador de Caixa – CBO: 4211-25, Assistente de 
vendas – CBO: 3541-25, Operador de Telemarketing 
– CBO: 4223-05, Padeiro – CBO 8483-05, Confeiteiro 
– 8483-10, Cuidador de Idosos – CBO: 2162-10, 
totalizando (3.520 horas) 

Acompanhamento e busca 
ativa dos atendidos  

Acompanhar de forma sistemática a frequência dos 
estudantes, como forma de evitar a evasão nos 
cursos.  

 Avaliação dos atendidos   
 Realizar atividades avaliativas para avaliação dos 
atendidos para certificação.    

 Monitoramento e 
avaliação   

Pesquisas de satisfação realizadas para verificar 
qualidade das atividades e possíveis ajustes se 
necessário 

 Certificação   
 Realizar solenidade de formação para 1.320 atendidos 
certificados.  

META 04:  Monitoramento e avaliação das atividades   
Indicador(es): Realizar relatórios de monitoramento e avaliação para subsidiar a 
equipe da SETRAB com informações das atividades para correções e adequações 
necessárias.    
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Etapa 01  

Ações  Resultados Esperados  

Relatório Mensal  

Demonstrar a execução do Plano de Trabalho, 
destacando os possíveis desvios entre o planejado e o 
executado, para correções se necessário 

Relatório Final  

Apresentar a consolidação dos relatórios de 
andamentos elaborados, durante todo o período de 
execução das atividades, com considerações finais das 
etapas concluídas, desafios encontrados durante a 
execução, análise das metas física e financeira 
alcançadas.  

Prestação de Contas 
No final do período de 12 meses, será efetivada a 
prestação de contas físico financeiro junto a SETRAB 

METAS QUANTITATIVAS  
 

META 01: Implantação das atividades    

Indicador(es): Contratação de pessoal e espaço para realização das atividades 

Etapa 1.1 

Ações Resultados Esperados Prazo Aferição 
Seleção e 
contratação de 
equipe    

 Processo seletivo realizado e 
equipe contratada    15 dias Equipe formada 

 Locação de espaço 
físico e busca de 
parceiros    

 Locação do espaço efetivado 
e parcerias firmadas para 
realização das atividades    15 dias Espaço locado 

Plano de 
comunicação  

Materiais de divulgação 
impresso e redes sociais   60 dias 

Material 
produzido 

Formação da equipe  
Realizar formações com 
equipe 30 dias Equipe formada 

Material Didático  

Desenvolvimento de 
conteúdos na Academia 
Promover e apostilas.  30 dias 

Conteúdo 
desenvolvido 

Pesquisa de 
Interesses  

Realizar pesquisa para 
identificar cursos de interesses 
dos estudantes. 30 dias 

Pesquisa de 
Interesses  

META 02: Mobilização e Articulação da Rede Socioassistencial e empresas   

Indicador(es): Mapeamentos dos serviços e empresas   

Etapa 2.1 
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Ações Resultados Esperados Prazo Aferição 

Mapeamento da 
Rede 
Socioassistencial   

 Visita a rede de atendimento 
para divulgação e 
encaminhamentos dos 
atendidos   60 dias Visitas realizadas 

Mapeamento de 
empresas parceiras  

Visita a empresas, para firmar 
parcerias para inclusão dos 
atendidos na prática.  10 meses Visitas realizadas 

Inscrições dos 
estudantes  

Inscrições online através de 
formulário  10 meses 

Inscrição 
realizadas 

META 03: Cursos de Qualificação profissional  

Indicador(es): Realizar 44 turmas de cursos de qualificação para 1.320 atendidos  

Etapa 3.1 

Ações  Resultados Esperados  Prazo Aferição 

 Acolhimento Inicial e 
informações gerais  

 Será realizado o acolhimento 
dos atendidos, para 
apresentação do projeto e 
metodologias a serem 
utilizadas (2h) 30 dias Alunos acolhidos 

Desenvolvimento de 
cursos de 
qualificação   

 Desenvolver cursos nas 
áreas de 
Estoquista/Repositor – 
CBO: 4141-25, 
Recepcionista – CBO: 
4221-05, Auxiliar de 
Escritório, em Geral – 
CBO: 4110-05, Mídias 
Sociais – CBO: 2534-05, 
Operador de Caixa – CBO: 
4211-25, Assistente de 
vendas – CBO: 3541-25, 
Operador de 
Telemarketing – CBO: 
4223-05, Padeiro – CBO 
8483-05, Confeiteiro – 
8483-10, Cuidador de 
Idosos – CBO: 2162-10, 
totalizando (3.520 horas) 12 meses 

Cursos 
desenvolvidos 

Acompanhamentos e 
Busca Ativa dos 
atendidos  

Realizar busca ativa dos 
jovens de forma Permanente  

Relatório de 
busca ativa  
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sistemática, para evitar 
evasão.  

Avaliação dos 
atendidos   

 Realizar atividades avaliativas 
para avaliação dos atendidos 
para certificação.    12 meses 

Avaliação 
realizada 

Monitoramento e 
avaliação   

Pesquisas de satisfação 
realizadas para verificar 
qualidade das atividades e 
possíveis ajustes se 
necessário 12 meses 

Monitoramento e 
avaliação 
realizada 

 Certificação   

 Realizar solenidade de 
formação para 1.320 
atendidos certificados.  12 meses 

Certificados 
entregues 

META 04:  Monitoramento e avaliação das atividades   
Indicador(es): Realizar relatórios de monitoramento e avaliação para subsidiar a 
equipe da SETRAB com informações das atividades para correções e adequações 
necessárias.    

Etapa 4.1  

Ações  Resultados Esperados  Prazo Aferição 

Relatório Mensal  

Demonstrar a execução do 
Plano de Trabalho, 
destacando os possíveis 
desvios entre o planejado e o 
executado, para correções se 
necessário 150 dias 

Relatórios 
mensais 

entregues e 
aprovados 

Relatório Final  

Apresentar a consolidação dos 
relatórios de andamentos 
elaborados, durante todo o 
período de execução das 
atividades, com considerações 
finais das etapas concluídas, 
desafios encontrados durante 
a execução, análise das metas 
física e financeira alcançadas.  150 dias  

Relatório final 
entregue e 
aprovado 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Pessoas a partir de 16 anos até 60 anos com ensino fundamental I completo. 

As inscrições de jovens entre 16 a 17 anos e 11 meses, será obrigatório o preenchimento do 
formulário de autorização pelos pais ou responsáveis legais do menor disponibilizado no sítio 
eletrônico da SETRAB.  
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Serão priorizados os encaminhamentos realizados pela Rede Socioassistencial, como 
beneficiários do Programa Auxilio Brasil e/ou cadastrados no CADÚnico, estudantes da Rede 
Pública de Ensino e pelo SETRAB – Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal. 

Caso não haja preenchimento total das vagas disponibilizadas para cada curso, poderão se 
inscrever e ser disponibilizadas vagas para jovens entre 16 e 18 anos, na condição de 
aprendizes para participação dos programas de estágio administrados pela Secretaria de 
Estado de Trabalho do Distrito Federal.  

 
 

CONTRAPARTIDA: 

(  ) NÃO SE APLICA  

(x) APLICA-SE – R$ 75.000,00 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

AÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Seleção e contratação de equipe                           

Locação de espaço físico                         

Busca de parceiros                            

Plano de comunicação                          

Formação da equipe                          

Material Didático                          

Pesquisa de interesses                          

Mapeamento da Rede 
Socioassistencial                           
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Mapeamento de empresas 
parceiras                          

Inscrições dos estudantes                          

 Acolhimento Inicial e 
informações gerais                          

Execução do Curso de 
Estoquista/Repositor    

                  
    

Execução do Curso de 
Recepcionista    

                  
    

Execução do Curso de Auxiliar 
de Escritório, em Geral   

                  
    

Execução do Curso de Mídias 
Digitais/Sociais    

                  
    

Execução do Curso de Operador 
de Caixa    

                  
    

Execução do Curso Assistente 
de Vendas    

                  
    

Execução do Curso de Operador 
de Telemarketing    

                  
    

Execução do Curso de Padeiro    
                  

    

Execução do Curso de 
Confeiteiro    

                  
    

Execução do Curso de Cuidador 
de Idosos    

                  
    

Desenvolvimento de cursos de 
qualificação                           

Acompanhamentos e Busca 
Ativa dos atendidos                         

 Avaliação dos atendidos                           

 Monitoramento e avaliação                           
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Acompanhamento do estudante                         

 Certificação                           

Ações para inserção no Mercado 
de Trabalho                         

Prestação de Contas                          

Relatório Mensal                          

Relatório Final                         
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CRONOGRAMA 
EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgar e inscrever 1320 (mil trezentos e vinte) alunos. Set/2022 Ago/2023 

Divulgar lista dos alunos contemplados.  Set/2022 Ago/2023 

Estruturar as salas de aula equipadas com todo material 
necessário conforme detalhado em Planilha Financeira. 

Set/2022 Ago/2023 

Registro Fotográfico para divulgação e Relatório Final Set/2022 Ago/2023 

Realizar 02 (duas) palestras/workshop para os 1320 (mil 
trezentos e vinte) alunos. 

Set/2022 Ago/2023 

Orientar e capacitar 1320 (mil trezentos e vinte) alunos. Set/2022 Ago/2023 

Entrega de certificado ao final do evento conforme critérios de 
avaliação. 

Set/2022 Ago/2023 

 

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgar e inscrever 1320 (um mil trezentos e vinte) alunos. Set/2022 Ago/2023 

Divulgar lista dos alunos contemplados.  Set/2022 Ago/2023 

Estruturar as salas de aula equipadas com todo material 
necessário conforme detalhado em Planilha Financeira. 

Set/2022 Ago/2023 

Registro Fotográfico para divulgação e Relatório Final Set/2022 Ago/2023 

Realizar 02 (duas) palestras/workshop para os 1320 (um mil 
trezentos e vinte) alunos. 

Set/2022 Ago/2023 

Realizar cursos de qualificação profissional para 1320 (um mil 
trezentos e vinte) jovens. 

Set/2022 Ago/2023 

Entrega de certificado ao final do evento conforme critérios 
de avaliação. 

Set/2022 Ago/2023 

 

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO 

 
Lei 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 
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O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o 
cronograma de execução da parceria. A liberação de recursos deverá ser anterior à data 
prevista 
para a realização da despesa. 
 
Valor Concedente – R$ 1.499.650,00 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil, 
seiscentos e cinquenta reais) 
. 
MODALIDADE: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria. 
 
MÊS: SETEMBRO/2022 - Parcela única no valor Integral do Projeto após assinatura de termo 
de Parceria.  
 
- Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos 
em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela administração 
pública. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – INSTRUTORIA  

Item Descrição do curso Quant. Unidade de 
medida Valor unitário Valor total 

1 Estoquista/Repositor 6 Turma  R$     4.800,00  R$ 28.800,00 

2 Recepcionista 6 Turma  R$     4.800,00 R$ 28.800,00 

3 Auxiliar de Escritório, em 
Geral 4 Turma  R$ 4.800,00 R$ 19.200,00 

4 Mídias Sociais 4 Turma  R$   4.800,00 R$ 19.200,00 

5 Operador de Caixa 4 Turma  R$ 4.800,00  R$ 19.200,00 

6 Assistente de Vendas  4 Turma  R$  4.800,00 R$ 19.200,00 

7 Operador de 
Telemarketing 4 Turma  R$  4.800,00 R$ 19.200,00 

8 Padeiro 4 Turma  R$  4.800,00 R$ 19.200,00 

9 Confeiteiro  4 Turma R$   4.800,00 R$ 19.200,00 

10 Cuidador de Idosos  4 Turma R$   4.800,00 R$ 19.200,00 

11 PLANEJAMENTO 180 hora R$ 60,00 R$ 10.800,00 

TOTAL 
R$ 

222.000,00 
 

01 CONTRAPARTIDA ESPECIFICAR O CUSTO  R$ 75.000,00 
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1) Plataforma MOODLE – R$ 30.000,00 
2) Dois Auxiliares Adm – R$ 36.000,00 
3) Serviços de Contabilidade – R$ 9.000,00 

VALDINEI 

VALERIO DA 

SILVA:6690616

4953

Semnat digital de 

VALDINEI VALERIO DA 

SILVA:66906164953 

Data: 2022.09.08 

09:56:29 -03'00'
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Detalhamento da Proposta Financeira  

PROJETO PROMOVER TRABALHADOR 

Memória de Cálculo 

Item Descrição Referência 
Unidade de 

Media 
Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Recursos Humanos 
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1.1 

COORDENADOR-GERAL (Contrato via PJ 
(MEI)) - Responsável por: implantar, 
orientar, propor e acompanhar a 
execução das atividades; Orientar e dar 
suporte à equipe multiprofissional, 
sempre que necessário; Acompanhar ou 
delegar representação nas reuniões de 
rede; Garantir a implantação, 
manutenção, mobilização e articulação; 
Elaborar, junto à equipe, as entregas 
mensais de acompanhamento das 
metas; Participar da seleção de equipe; 
Zelar pela manutenção do espaço e 
equipamentos; Coordenar as formações 
para os membros da equipe, sempre 
que necessário; Contribuir na 
organização e coordenação da 
mobilização para a implantação e 
desenvolvimento da atividades; 
Coordenar, sistematizar e acompanhar, 
de maneira constante, a identificação de 
demandas dos jovens e potencialidades 
locais; Elaborar junto com a equipe a 
agenda e o cronograma de atividades, 
que devem ser amplamente divulgados; 

Tabela FGV mão de obra Item 153 Mês 12 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 



 
 

Rua Brasil nº 50 Qd. 78 Lt. 27, Setor Bueno, CEP: 74215-070, Goiânia/GO, Brasil 
+55 62 3092-2009 | www.iphac.org.br |    @iphacbr 

 
 

entre outras atividades inerentes ao 
cargo. (01 (UM) PROFISSIONAL) 
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1.2 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
(Contrato via PJ (MEI)) – Responsável 
por: implantar, orientar, propor e 
acompanhar a execução das atividades 
pedagógicas; Orientar e dar suporte à 
equipe multiprofissional, sempre que 
necessário; Acompanhar ou delegar 
representação nas reuniões de rede; 
Garantir a implantação, manutenção, 
mobilização das atividades 
pedagógicas; Elaborar, junto à equipe, 
as entregas mensais de 
acompanhamento das metas; Participar 
da seleção de equipe; Zelar pela 
manutenção do espaço e 
equipamentos; Coordenar as formações 
para os membros da equipe, sempre 
que necessário; Contribuir na 
organização e coordenação da 
mobilização para a implantação e 
desenvolvimento da atividades; 
Coordenar, sistematizar e acompanhar, 
de maneira constante, a identificação 
de demandas dos jovens e 
potencialidades locais; Elaborar junto 
com a equipe a agenda e o cronograma 

Termo de Colaboração 02/2021 - 
04012-00001750/2021-26 Mês 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 
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de atividades, que devem ser 
amplamente divulgados; entre outras 
atividades inerentes ao cargo. (01 (UM) 
PROFISSIONAL) 
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1.3 

SUPERVISOR DO PROJETO ((Contrato 
via PJ (MEI)) – Responsável por: 
organizar o fluxo de trabalho e garantir 
que os funcionários entendam seus 
deveres ou tarefas designadas; 
Monitorar a produtividade dos 
funcionários e oferecer feedback e 
aconselhamento construtivos; Receber 
reclamações e resolver problemas; 
Manter registros de horário e de 
pessoal; Transmitir informações da 
coordenação a equipe e vice-versa; 
Preparar e enviar relatórios diversos; 
Garantir que as políticas e os 
procedimentos sejam respeitados. (01 
(UM) PROFISSIONAL) 

Termo de Colaboração 02/2021 - 
04012-00001750/2021-26 Mês 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 
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1.4 

COORDENADOR MOBILIZAÇÃO 
(Contrato via PJ (MEI)) - Responsável 
por: coordenar a equipe de 
articuladores locais propondo agendas e 
atividades visando aproximação com as 
juventudes das comunidades do 
entorno; Organizar as informações 
coletadas pelos articuladores locais 
acerca das demandas e potencialidades 
do território em formato de documento 
de mapeamento territorial; Realizar 
repasses dos dados coletados nas 
reuniões periódicas de equipe; 
Trabalhar como ponte no fluxo de 
informações tanto dos jovens para o 
IPHAC quanto do IPHAC para os jovens; 
Realizar a articulação com a rede de 
serviços, com vistas a identificar 
atividades de interesse das juventudes, 
especialmente cursos e postos de 
trabalho formal no território e fora dele; 
Coordenar os processos de 
comunicação, mobilização e divulgação 
das atividades do IPHAC. (01 (UM) 
PROFISSIONAL). 

https://undime.org.br/noticia/26-11-
2021-11-01-aberto-processo-
seletivo-para-contratacao-de-

coordenador-de-mobilizacao-no-
ambito-da-plataforma-conviva 

EDITAL DE SELEÇÃO N.º 003/ 
2021 - UNDIME 

Mês 5 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 
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1.5 

Mobilizadores (Regime CLT) - 
Responsável por: Realizar 
aproximação do IPHAC com a 
comunidade do entorno; realizar a 
divulgação do IPHAC e da agenda 
mensal de forma criativa e 
inovadora; Identificar e manter 
atualizadas informações sobre 
interesses dos estudantes, para 
desenvolvimento dos cursos; 
mobilizar a comunidade local para a 
participação dos cursos; executar 
ações de comunicação, mobilização 
e divulgação das atividades do 
IPHAC; promover ações de busca 
ativa dos estudantes para evitar 
evasão, entre outras atividades 
inerentes ao cargo. 

(07 (SETE) PROFISSIONAIS) 

https://www.glassdoor.com.br/Sal%
C3%A1rios/mobilizador-social-

sal%C3%A1rio 
Mês 5 R$ 1.500,00 R$ 52.500,00 
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1.6 

Assistente pedagógico (Contrato 
via PJ (MEI) - Responsável por: dar 
suporte às atividades relativas à 
qualificação profissional e percurso 
de estudos dos estudantes. 
Acompanhar e avaliar os 
planejamentos para que estes 
estejam de acordo com as 
metodologias propostas; Promover 
ações para inclusão e informações 
do mundo do trabalho; Organização 
do plano de estudos dos estudantes; 
promover ações de busca ativa dos 
estudantes para evitar evasão. (04 
(QUATRO) PROFISSIONAIS). 

Salario.com.br Mês 5 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 
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1.7 

Assistente Administrativo 
(Contrato via PJ (MEI) - 
Responsável por: dar apoio ao 
coordenador geral; Enviar, receber e 
elaborar documentos 
administrativos; Atendimento geral, 
incluindo telefones e e-mails; 
recepcionar o público em geral; 
Organizar e arquivar lista de 
presença das atividades; Estruturar e 
organizar arquivos de documentos; 
Prestar serviço auxiliar de controle 
financeiro; Preencher formulários, 
planilhas e documentos; entre outras 
atividades inerentes ao cargo. 

(03 (TRÊS) PROFISSIONAIS) 

Termo de colaboração 07/2022 - 
SEDES - 00431-00011341/2021-28 Mês 5 R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 
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1.8 

ASSISTENTE SOCIAL (Contrato via PJ 
(MEI)) - Responsável pela articulação da 
Rede de Assistência dando suporte ao 
público atendido no projeto, 
elaboração de relatórios de execução e 
acompanhamento de atividades 
pertinentes a função. (02 (DOIS) 
PROFISSIONAIS) 

 

 

Termo de colaboração 01/2022 - 
SEDES - 00431-00006063/2022-78 Mês 5 R$ 3.800,00 R$ 38.000,00 

1.9 

ASSISTENTE SOCIAL (Contrato via PJ 
(MEI)) - Responsável pela articulação da 
Rede de Assistência dando suporte ao 
público atendido no projeto, 
elaboração de relatórios de execução e 
acompanhamento de atividades 
pertinentes a função. (01 (UM) 
PROFISSIONAL). 

 

Termo de colaboração 01/2022 - 
SEDES - 00431-00006063/2022-78 Mês 10 R$ 3.800,00 R$ 38.000,00 
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1.10 

Motorista (Contrato via PJ (MEI) - 
Responsável por: conduzir os 
veículos, com ou sem passageiros, 
de acordo com as demandas do 
projeto; manter o veículo sob sua 
responsabilidade e em perfeito 
estado e satisfatórias condições de 
funcionamento, comunicando ao 
Coordenador-geral a ocorrência de 
qualquer imprevisto; comunicar 
ocorrências de fatos ou avarias 
relacionadas com o veículo sob sua 
responsabilidade; manter o veículo 
convenientemente abastecido e 
lubrificado (01 (UM) 
PROFISSIONAL). 

Termo de colaboração 06/2022 - 
SEDES - 00431-00006396/2022-05 Mês 5 R$ 3.250,00 R$ 16.250,00 

1.11 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Regime CLT) - Responsável pela 
higienização dos espaços e 
conservação dos bens disponiveis. 
(02 (DOIS) PROFISSIONAIS). 

Termo de Fomento - Processo n° 
00150-00002969/2021-25 01/2022 

- SECEC 
Mês 5 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 

Sub-Total >>> R$ 461.750,00 
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***Encargos Sociais, Verbas Rescisórias e Beneficios 

1.14 Encargos Sociais, Verbas Rescisórias e 
Benefícios - 07 mobilizadores 

Despesas trabalhistas sobre os 
mobilizadores Mes 5 R$ 1.250,00 R$ 43.750,00 

1.15 Encargos Sociais, Verbas Rescisórias e 
Benefícios - 02 auxiliares de serviços gerais 

Despesas trabalhistas sobre cargo 
de serviços gerais Mes 5 R$ 1.250,00 R$ 12.500,00 

Sub-Total >>> R$ 56.250,00 

Meta 2 - Contratações de capacitação 
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2.1 

INSTRUTOR (Contrato via PJ (MEI)) – 
Responsável por: Ministrar cursos 
profissionalizantes articulados aos 
demais serviços ofertados; desenvolver 
planos de aula, Ter atenção e 
sensibilidade às demandas apresentadas 
pelos estudantes e encaminhá-las em 
reunião de equipe; Realizar o 
acompanhamento da frequência; 
Informar a equipe sempre que algum 
estudante estiver com falta sem 
justificativa; Realizar relatório de oferta 
dos serviços; Organizar produtos finais 
dos cursos para evento de certificação 
(CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) 
PROFISSIONAIS POR HORA PARA 
MINISTRAR CURSOS). 

Salicnet - ITEM 
ORÇAMENTÁRIO POR 

PRODUTO - VALOR MÉDIO 

Produto : Curso / Oficina / 
Estágio 

Item Orçamentário : Instrutor 

Unidade da Federação Preço 
Mínimo 

Brasília 

hora 3520 R$ 60,00 R$ 211.200,00 

2.2 

Instrutor (Contrato via PJ (MEI) - 
Responsável pela Atividade de 
planejamento e organização de 
conteúdo para ministrar cursos (180 
HORAS DE PLANEJAMENTO DE 
AULA PARA MINISTRAR CURSOS). 

Salicnet - ITEM 
ORÇAMENTÁRIO POR 

PRODUTO - VALOR 
MÉDIOProduto : Curso / Oficina 

/ EstágioItem Orçamentário : 
Instrutor 

hora 180 R$ 60,00 R$ 10.800,00 
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Unidade da Federação Preço 
Mínimo - Brasília 

SUB-TOTAL R$ 222.000,00 

Meta 3 - Custeio de expediente, administrativo e insumos 

Meta 3.1 - Insumos 

3.1.1 
Combustível para deslocamento de equipe e 
atividades necessárias para a execução do 
projeto. 

Tendo em vista, que o projeto será 
executado em várias cidades do 

Distrito Federal, não sendo 
possível estipular previamente a 
KM a ser utilizada, quantificamos 
uma verba mensal. A aferição e 

controle se dará por meio de 
planilha de deslocamento e 

quilometragem, não ultrapassando 
o valor disponibilizado. Caso 

ocorra, será de custeio da OSC. 

Mês 10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 
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SUB-TOTAL R$ 10.000,00 

Meta 3.2 - Material de Limpeza 

3.2.1 
Escova Sanitária de limpeza de Vaso 
Sanitário 

Orçamentos em anexo 

unidade 
18 R$ 14,10 R$ 253,80 

3.2.2 Purificador de ar Lavanda unidade 10 R$ 12,74 R$ 127,40 

3.2.3 Esponja Multiuso para cozinha unidade 40 R$ 2,25 R$ 89,90 

3.2.4 Luva Latex Multiuso tamanhos divs. unidade 204 R$ 1,23 R$ 249,90 

3.2.5 Alcool em Gel 70% tubo com 500 ml unidade 30 R$ 5,49 R$ 164,70 

3.2.6 Pulverizador de Agua 300 ml unidade 15 R$ 12,90 R$ 193,50 

3.2.7 Bombona de Alcool 70% de 5L unidade 10 R$ 44,73 R$ 447,30 

3.2.8 Rodo Duplo alumínio unidade 5 R$ 70,70 R$ 353,50 
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3.2.9 Detergente liquido Neutro 5L unidade 20 R$ 22,29 R$ 445,80 

3.2.10 Cloro liquido 5L unidade 20 R$ 23,90 R$ 478,00 

3.2.11 Desinfetante limpeza profunda unidade 20 R$ 21,20 R$ 424,00 

3.2.12 Sabonete Liquido para as mãos 5 L unidade 20 R$ 43,65 R$ 873,00 

3.2.13 Papel interfolhas - Pcto. Com 2000 fls unidade 40 R$ 35,91 R$ 1.436,40 

3.2.14 Pano de Chão - pcto. Com 10 panos unidade 8 R$ 54,50 R$ 436,00 

3.2.15 Vassoura com cabo unidade 8 R$ 10,42 R$ 83,36 

3.2.16 Pá de Lixo com cabo unidade 5 R$ 12,05 R$ 60,25 

3.2.17 Saco de Lixo 30L pcto. com 10 unidade 20 R$ 8,46 R$ 169,20 

3.2.18 Balde plástico 20 litros unidade 10 R$ 13,60 R$ 136,00 
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3.2.19 Papel Higiênico - Pcto. Com 36 rolos de 30m unidade 30 R$ 35,90 R$ 1.077,00 

SUB-TOTAL R$ 7.497,49 

Meta 3.3 - Insumos para os Cursos a serem executados no projeto 

3.3.1 Pincel marca texto divs. Cores 

Orçamentos em anexo 

Unidade 150 R$ 2,45 R$ 367,50 

3.3.2 Lápis preto HB Unidade 1000 R$ 0,45 R$ 450,00 

3.3.3 Borracha branca escolar Unidade 1000 R$ 0,50 R$ 500,00 

3.3.4 Régua em polietileno 30cm Unidade 50 R$ 2,95 R$ 147,50 

3.3.5 Corretivo líquido escolar 18ml Unidade 30 R$ 4,95 R$ 148,50 

3.3.6 Perfurador papel 2 furos p/20fls Unidade 8 R$ 29,95 R$ 239,60 

3.3.7 Pasta sanfonada plástica A4 c/ 12 divisórias Unidade 5 R$ 22,95 R$ 114,75 
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3.3.8 Pasta sanfonada plástica A4 c/ 31 divisórias Unidade 4 R$ 59,95 R$ 239,80 

3.3.9 Clipes nº2/0 c/ 50unds Caixa 10 R$ 9,95 R$ 99,50 

3.3.10 Clipes nº 04 galvanizado c/ 500g Caixa 10 R$ 22,90 R$ 229,00 

3.3.11 Grampeador 25fls Unidade 10 R$ 17,95 R$ 179,50 

3.3.12 Grampeador 23/8-13- até 100fls Unidade 3 R$ 149,90 R$ 449,70 

3.3.13 
Grampo para grampeador 26/06 galvanizado 
c/1000unds Caixa 1 

R$ 7,44 R$ 7,44 

3.3.14 Grampo para grampeador 23/3 galvanizado Caixa 3 R$ 36,40 R$ 109,20 

3.3.15 Pasta suspensa cx c/50 Pacote 13 R$ 129,95 R$ 1.689,35 

3.3.16 Suporte para fita adesiva pequena Unidade 5 R$ 23,95 R$ 119,75 



 
 

Rua Brasil nº 50 Qd. 78 Lt. 27, Setor Bueno, CEP: 74215-070, Goiânia/GO, Brasil 
+55 62 3092-2009 | www.iphac.org.br |    @iphacbr 

 
 

3.3.17 Fita adesiva durex transparente 12mmx30mt Unidade 30 R$ 3,45 R$ 103,50 

3.3.18 Extrator de grampo Unidade 20 R$ 6,95 R$ 139,00 

3.3.19 Pasta catálogo c/50 envelopes Unidade 10 R$ 21,95 R$ 219,50 

3.3.20 Pasta c/ aba eslástico 2cm Unidade 30 R$ 5,95 R$ 178,50 

3.3.21 
Bloco adesivo 38mmx51mm- 04 unds c/ 
50fls cada Unidade 30 

R$ 5,30 R$ 159,00 

3.3.22 Caneta esferográfica azul Unidade 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

3.3.23 Elástico amarelo nº18 c/1200 Pcto 3 R$ 31,70 R$ 95,10 

3.3.24 Cola em bastão 20g Unidade 20 R$ 7,95 R$ 159,00 

3.3.25 Envelope saco kraft branco Caixa 20 R$ 29,40 R$ 588,00 
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3.3.26 Caderno 1/4 espiral 96fls Unidade 300 R$ 5,95 R$ 1.785,00 

3.3.27 Porta lápis/ clip/lembrete Unidade 20 R$ 15,95 R$ 319,00 

3.3.28 Tesoura escolar Unidade 15 R$ 3,45 R$ 51,75 

3.3.29 Tesoura 21cm Unidade 15 R$ 11,95 R$ 179,25 

3.3.30 Papel sulfite A4 pct 500fls Resma 2 R$ 26,95 R$ 53,90 

3.3.31 Papel chamequinho c/25fls Pacote 100 R$ 9,95 R$ 995,00 

3.3.32 Prancheta super metal Unidade 30 R$ 19,95 R$ 598,50 

3.3.33 cola branca 110g Unidade 30 R$ 8,95 R$ 268,50 

3.3.34 Papel cenário 66x96 Unidade 15 R$ 1,25 R$ 18,75 

3.3.35 Pistola cola quente grande Unidade 5 R$ 39,95 R$ 199,75 
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3.3.36 Cola silicone grossa 500g Unidade 20 R$ 29,95 R$ 599,00 

3.3.37 Tinta guaxe 250ml amarelo Unidade 10 R$ 7,95 R$ 79,50 

3.3.38 Tinta guaxe 250ml preta Unidade 10 R$ 7,95 R$ 79,50 

3.3.39 Tinta guaxe 250ml rosa Unidade 10 R$ 7,95 R$ 79,50 

3.3.40 Tinta guaxe 250ml marrom Unidade 10 R$ 7,95 R$ 79,50 

3.3.41 Tinta guaxe 250ml laranja Unidade 10 R$ 7,95 R$ 79,50 

3.3.42 Tinta guaxe 250ml cinza Unidade 10 R$ 7,95 R$ 79,50 

3.3.43 Pincel nº02 Unidade 22 R$ 1,95 R$ 42,90 

3.3.44 Pincel nº08 Unidade 20 R$ 2,95 R$ 59,00 

3.3.45 Pincel nº10 Unidade 20 R$ 3,45 R$ 69,00 
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3.3.46 Pincel nº14 Unidade 20 R$ 3,95 R$ 79,00 

3.3.47 Pincel nº 06 Unidade 20 R$ 2,45 R$ 49,00 

3.3.48 Estilete 9mm Unidade 10 R$ 1,95 R$ 19,50 

3.3.49 Giz de cera 12 cores Unidade 30 R$ 4,95 R$ 148,50 

3.3.50 Post it 38x51mm- 4cores Pcto 20 R$ 9,95 R$ 199,00 

3.3.51 Post it 76x76- vintage Unidade 20 R$ 15,95 R$ 319,00 

3.3.52 Lápis de core 12 cores Unidade 30 R$ 13,95 R$ 418,50 

3.3.53 Caneta hidrocor 12 cores Unidade 30 R$ 9,95 R$ 298,50 

SUB-TOTAL R$ 16.929,99 

Meta 3.4 - Materiais de Expediente e Administrativo para equipe de gestão do projeto 
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3.4.1 Pincel marca texto Divs. Cores 

Orçamentos em anexo 

Unidade 30 R$ 2,10 R$ 63,00 

3.4.2 Lápis grafite redondo nº 02- cx c/12 Unidade 10 R$ 8,20 R$ 82,00 

3.4.3 Borracha branca escolar Unidade 30 R$ 1,60 R$ 48,00 

3.4.4 Régua em polietileno 30cm Unidade 30 R$ 2,70 R$ 81,00 

3.4.5 Corretivo líquido escolar 18ml Unidade 24 R$ 5,20 R$ 124,80 

3.4.6 Perfurador papel 2 furos p/25fls Unidade 4 R$ 67,90 R$ 271,60 

3.4.7 Pasta sanfonada plástica A4 c/ 12 divisórias Unidade 5 R$ 25,90 R$ 129,50 

3.4.8 Pasta sanfonada plástica A4 c/ 31 divisórias Unidade 5 R$ 61,40 R$ 307,00 

3.4.9 Clipes nº2/0 galvanizado c/ 500g Lata 15 R$ 19,00 R$ 285,00 

3.4.10 Clipes nº 04 galvanizado c/ 500g Lata 15 R$ 22,90 R$ 343,50 
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3.4.11 Grampeador 26/6- 20fls Unidade 3 R$ 25,40 R$ 76,20 

3.4.12 Grampeador 23/8-13- até 100fls Unidade 4 R$ 149,90 R$ 599,60 

3.4.13 Grampo para grampeador 26/06 galvanizado Caixa 3 R$ 3,00 R$ 9,00 

3.4.14 Grampo para grampeador 23/3 galvanizado Caixa 3 R$ 36,40 R$ 109,20 

3.4.15 Pasta suspensa kraft cx c/50 Caixa 12 R$ 119,90 R$ 1.438,80 

3.4.16 Suporte para fita adesiva pequena Unidade 3 R$ 24,90 R$ 74,70 

3.4.17 Fita adesiva durex tranparente 12mmx30mt Unidade 5 R$ 5,00 R$ 25,00 

3.4.18 Extrator de grampo Unidade 10 R$ 6,90 R$ 69,00 

3.4.19 Pasta catálogo c/50 envelopes Unidade 10 R$ 20,00 R$ 200,00 

3.4.20 Pasta c/ aba eslástico Unidade 10 R$ 4,80 R$ 48,00 
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3.4.21 
Bloco adesivo 38mmx51mm- 04 unds c/ 
50fls cada Pacote 9 

R$ 5,30 R$ 47,70 

3.4.22 Caneta esferográfica azul Unidade 150 R$ 1,95 R$ 292,50 

3.4.23 Elástico amarelo nº18 c/1200 Pacote 3 R$ 31,70 R$ 95,10 

3.4.24 Cola em bastão 21g Unidades 20 R$ 6,99 R$ 139,80 

3.4.25 Envelope saco kraft branco Caixa 10 R$ 29,40 R$ 294,00 

3.4.26 Caderno universitário capa dura 96fls Unidade 20 R$ 15,10 R$ 302,00 

3.4.27 Porta lápis/ clip/lembrete Unidade 10 R$ 15,30 R$ 153,00 

3.4.28 Tesoura escolar 11,4cm ponta arrendondada Unidade 10 R$ 4,80 R$ 48,00 

3.4.29 Tesoura 21cm Unidade 10 R$ 17,30 R$ 173,00 



 
 

Rua Brasil nº 50 Qd. 78 Lt. 27, Setor Bueno, CEP: 74215-070, Goiânia/GO, Brasil 
+55 62 3092-2009 | www.iphac.org.br |    @iphacbr 

 
 

3.4.30 Papel sulfite A4 pct 500fls Resma 130 R$ 36,50 R$ 4.745,00 

Sub-Total >>> R$ 10.675,00 

Meta 4 - Material Pedagógico 

4.1 

Desenvolvimento de Conteúdo Pedagógico 
dos cursos de Mídias Digitais/Sociais, 
Estoquista/Repositor, Auxiliar de Escritório, 
em Geral, Recepcionista, Operador de Caixa, 
Assistente de Vendas, Operador de 
Telemarketing, Padeiro, Confeiteiro e 
Cuidados de Idosos. 

Orçamentos em anexo Unidade 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 

4.2 

Impressão de apostilas dos cursos de Mídias 
Digitais/Sociais, Estoquista/Repositor, 
Auxiliar de Escritório, em Geral, 
Recepcionista, Operador de Caixa, 
Assistente de Vendas, Operador de 
Telemarketing, Padeiro, Confeiteiro e 
Cuidados de Idosos. 

Orçamentos em anexo Unidade 1350 R$ 60,00 R$ 81.000,00 

Sub-Total >>> R$ 131.000,00 

Meta 5 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis 
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5.1 
Locação de Equipamentos (Computadores 
Notebook) NOTEBOOK - I3 -3217U - 1.8GHZ - 
HD 520GB - 4GB DE MEMORIA (50 unidades) 

Orçamentos em anexo Mês 6 R$ 9.500,00 R$ 57.000,00 

5.2 
Locação de Impressora Monocolor (2 
Unidades) 

Salicnet - ITEM 
ORÇAMENTÁRIO POR 

PRODUTO - VALOR MÉDIO 
Produto : Curso / Oficina / 

Estágio Item Orçamentário : 
Locação de equipamentos 

Unidade da Federação  Preço 
Mínimo  Brasília  

Mês 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00 

5.3 
Locação de Salas para execução do objeto - 
de acordo com a LDB - 1m² por aluno (10 
salas para 30 alunos cada). 

Tendo em vista, que o projeto será 
executado em várias cidades do 

Distrito Federal, não sendo 
possível estipular previamente as 

salas a serem utilizadas, 
quantificamos uma verba mensal. 
A comprovação do valor se dará 

por meio do contrato de locação, 
não ultrapassando o valor 

disponibilizado. Caso ocorra, será 
de custeio da OSC. 

Mês 5 R$ 13.750,00 R$ 68.750,00 
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5.4 
Locação de Veículo (modelo Hatch com AR, 
DR) Cat. Econômica 

Orçamentos em anexo Mês 5 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00 

5.5 
Locação de Veículo (modelo Hatch com AR, 
DR) Cat. Econômica 

Orçamentos em anexo Mês 5 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00 

5.6 
Locação de ónibus com motorista - Média de 
150 km/dia veículo de 45 a 50 lugares (todos 
os custos por conta da empresa contratada) 

Orçamentos em anexo Mês 5 R$ 14.200,00 R$ 71.000,00 

Sub-Total >>> R$ 224.750,00 

Meta 6 - Prestador de Serviço 

6.1 Prestação de Serviços Contábeis Orçamentos em anexo Unidade 7 R$ 3.000,00 R$ 21.000,00 
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6.2 

Kit Lanche ( Equivalente a 200ml de bebida: 
chá ou iogurte ou bebida láctea ou 
achocolatado ou suco ou café ou café com 
leite), com pelo menos duas opções diárias, 
para aqueles que tenham alguma restrição 
alimentar. 

 

Equivalente a 130g de lanche: sanduíche, 
composto de pão com mínimo de 80g de 
recheio (podendo ser patês, queijo, 
mortadela, presunto, etc); ou bolo ou torta 
ou frutas da estação; dentre outros.). 
Cardápio sujeito a alterações. 

Orçamentos em anexo Unidade 22500 R$ 8,00 R$ 180.000,00 

6.3 
Prestação de serviços de organização de 
eventos de Formaturas para 150 pessoas 

Orçamentos em anexo Unidade 10 R$ 6.500,00 R$ 65.000,00 

Sub-Total >>> R$ 266.000,00 

Meta 6 - Divulgação do Projeto 

6.1 

Serviço de Gestão e Manutenção das 
Publicação e divulgação das atividades do 
Projeto Promove Trabalhador em Mídias 
sociais, Meios de comunicação de maior 
abrangência no território - alterar divulgaçao 

Orçamentos em anexo Mês 10 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 
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6.2 

Camisetas (Polo em malha PV Antipilling 
Azul Royal, manga CURTA, com PATE 
INTERNO E EXTERNO cor azul marinho e 
branco e estampa em silk no lado esquerdo 
do peito, costas e mangas) P, M, G, GG E XG. 

Orçamentos em anexo Unidade 1400 R$ 52,00 R$ 72.800,00 

Sub-Total >>> R$ 92.800,00 

Total Concedente >>> R$ 1.499.650,00 

       

Contrapartida Institucional - Bens e Serviços 

1 Plataforma Moodle - Academia IPHAC Contrapartida Mês 6 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 

2 Dois Assistente Administrativo (PJ) Contrapartida Mês 6 R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 

3 Serviço de Contabilidade Contrapartida Me 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

Subtotal Proponente >>> R$ 57.000,00 
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Total Geral >>> R$ 1.556.650,00 

 

*** Demonstrativo Verbas Rescisórias para contratos Regime CLT. 
 

CARGO 
Qtde 

colaboradores 
CARGA 

HORÁRIA  
Total 

horas/aula 
TOTAL 
ANUAL 

Total 
Encargos 

Férias, 13º 
Salario e 
Encargos  

Beneficios 
ACT 

CUSTO 
TOTAL 

CUSTO 5 
MESES  

          

Mobilizadores no Território  7 200  1.500,00 18.000,00 308,10 440,77 501,13 19.250,00 96.250,00 

Auxiliar de Serviços Gerais de Limpeza  2 100  1.500,00 18.000,00 308,10 440,77 501,13 5.500,00 27.500,00 

   3.000,00 36.000,00 616,20 881,54 1.002,26 24.750,00 123.750,00 
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ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) ANEXO I 

[X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO – ANEXO II 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[X] OUTROS:  

1) Pesquisa de Mercado – Anexo III 

2) Portfólio da OSC – Anexo IV 

3) Documentação da OSC – Anexo V 
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EQUIPE – FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES  

 
Função  Atribuição 

Coordenador 
Geral (1) 

Implantar, orientar, propor e acompanhar a execução das atividades; Orientar 
e dar suporte à equipe multiprofissional, sempre que necessário; Acompanhar 
ou delegar representação nas reuniões de rede; Garantir a implantação, 
manutenção, mobilização e articulação; Elaborar, junto à equipe, as entregas 
mensais de acompanhamento das metas; Participar da seleção de equipe; 
Zelar pela manutenção do espaço e equipamentos; Coordenar as formações 
para os membros da equipe, sempre que necessário; Contribuir na 
organização e coordenação da mobilização para a implantação e 
desenvolvimento da atividades; Coordenar, sistematizar e acompanhar, de 
maneira constante, a identificação de demandas dos jovens e potencialidades 
locais; Elaborar junto com a equipe a agenda e o cronograma de atividades, 
que devem ser amplamente divulgados; entre outras atividades inerentes ao 
cargo. 

Supervisor  Organizar o fluxo de trabalho e garantir que os funcionários entendam seus 
deveres ou tarefas designadas; Monitorar a produtividade dos funcionários e 
oferecer feedback e aconselhamento construtivos; Receber reclamações e 
resolver problemas; Manter registros de horário e de pessoal; Transmitir 
informações da coordenação a equipe e vice-versa; Preparar e enviar 
relatórios diversos; Garantir que as políticas e os procedimentos sejam 
respeitados. 

Assistente 
Administrativo (4) 

Dar apoio ao coordenador geral; Enviar, receber e elaborar documentos 
administrativos; Atendimento geral, incluindo telefones e e-mails; recepcionar 
o público em geral; Organizar e arquivar lista de presença das atividades; 
Estruturar e organizar arquivos de documentos; Prestar serviço auxiliar de 
controle financeiro; Preencher formulários, planilhas e documentos; entre 
outras atividades inerentes ao cargo. 

Coordenador 
Pedagógico (1)  

Implantar, orientar, propor e acompanhar a execução das atividades 
pedagógicas; Orientar e dar suporte à equipe multiprofissional, sempre que 
necessário; Acompanhar ou delegar representação nas reuniões de rede; 
Garantir a implantação, manutenção, mobilização das atividades 
pedagógicas; Elaborar, junto à equipe, as entregas mensais de 
acompanhamento das metas; Participar da seleção de equipe; Zelar pela 
manutenção do espaço e equipamentos; Coordenar as formações para os 
membros da equipe, sempre que necessário; Contribuir na organização e 
coordenação da mobilização para a implantação e desenvolvimento da 
atividades; Coordenar, sistematizar e acompanhar, de maneira constante, a 
identificação de demandas dos jovens e potencialidades locais; Elaborar junto 
com a equipe a agenda e o cronograma de atividades, que devem ser 
amplamente divulgados; entre outras atividades inerentes ao cargo. 
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Assistente 
Pedagógico (4) 

Dar suporte às atividades relativas à qualificação profissional e percurso de 
estudos dos estudantes. Acompanhar e avaliar os planejamentos para que 
estes estejam de acordo com as metodologias propostas; Promover ações 
para inclusão e informações do mundo do trabalho; Organização do plano de 
estudos dos estudantes; promover ações de busca ativa dos estudantes para 
evitar evasão.  

Coordenador de 
Mobilização (1) 

Coordenar a equipe de articuladores locais propondo agendas e atividades 
visando aproximação com as juventudes das comunidades do entorno; 
Organizar as informações coletadas pelos articuladores locais acerca das 
demandas e potencialidades do território em formato de documento de 
mapeamento territorial; Realizar repasses dos dados coletados nas reuniões 
periódicas de equipe; Trabalhar como ponte no fluxo de informações tanto dos 
jovens para o IPHAC quanto do IPHAC para os jovens; Realizar a articulação 
com a rede de serviços, com vistas a identificar atividades de interesse das 
juventudes, especialmente cursos e postos de trabalho formal no território e 
fora dele; Coordenar os processos de comunicação, mobilização e divulgação 
das atividades do IPHAC. 

Mobilizadores 
(07)  

Mobilizador Local: Realizar aproximação do IPHAC com a comunidade do 
entorno; realizar a divulgação do IPHAC e da agenda mensal de forma criativa 
e inovadora; Identificar e manter atualizadas informações sobre interesses 
dos estudantes, para desenvolvimento dos cursos; mobilizar a comunidade 
local para a participação dos cursos; executar ações de comunicação, 
mobilização e divulgação das atividades do IPHAC; promover ações de busca 
ativa dos estudantes para evitar evasão, entre outras atividades inerentes ao 
cargo. 

Instrutores (hora) Ministrar cursos profissionalizantes articulados aos demais serviços 
ofertados; desenvolver planos de aula, Ter atenção e sensibilidade às 
demandas apresentadas pelos estudantes e encaminhá-las em reunião de 
equipe; Realizar o acompanhamento da frequência; Informar a equipe sempre 
que algum estudante estiver com falta sem justificativa; Realizar relatório de 
oferta dos serviços; Organizar produtos finais dos cursos para evento de 
certificação. 

Motorista (1) Conduzir os veículos, com ou sem passageiros de acordo com as demandas 
do Projeto; Manter o veículo sob sua responsabilidade, em perfeito estado e 
satisfatórias condições de funcionamento, comunicando ao Coordenador 
Geral, a ocorrência de qualquer imprevisto; Comunicar ocorrências de fatos e 
avarias relacionadas com o veículo sob sua responsabilidade; Manter o 
veículo convenientemente abastecido e lubrificado; 
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ANEXO I - EQUIPE DE TRABALHO 

 
Valdinei Valério da Silva - Coordenador Geral 
 
Professor, administrador de empresas formado pela Universidade Luterana do Brasil, especialista 
em planejamento pela Escola Superior de Guerra e Universidade de Tocantins, especialista em 
gerência pela Universidade Salgado de Oliveira, Mestrando em Ciências Sociais pela 
Universidade Nacional de La Matanza, Argentina. Acumula experiência profissional na área de 
gestão executiva no setor mercantil, onde exerceu atividades nas áreas de comércio e gestão. 
Atua desde 1997 no Terceiro Setor, tendo executado atividade de instrutor, mobilizador, 
coordenador de trabalhos de capacitação profissional, elaboração de projetos e relações 
interinstitucionais. Coordenou o serviço civil voluntário através do Ministério da Justiça e 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Participou de vários fóruns de discussão do tema 
“educação e emprego juvenil”, no Brasil e no mundo. 
 
Atualmente é presidente do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura - IPHAC, 
mobilizador da Rede Pró Aprendiz, aliança nacional pela Aprendizagem, membro do Fórum 
Nacional da Aprendizagem, compõe a rede de gestores de organizações sociais da Fundación 
Avina, membro da junta diretiva da La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Coordenador internacional do 
C20 - G20. 
 
Karina Leiria - Coordenadora Pedagógica 
 
Graduada em pedagogia e pós graduada em gestão escolar pela PUC/RS. Possui mais de 13 
anos de experiência com Coordenação Administrativa Pedagógica, Coordenação de 
Articulação/Pedagógica, Educação Integral e Coaching Educacional. Com passagem com 
organizações do terceiro setor, escolas de ensino fundamental e secundário, além de ter 
trabalhado com ensino à distância.  
 
Mayara Lopes da Silva – Supervisora do Projeto 
 
Possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2017), 
especialista em Gestão de Projetos Sociais pela Faculdade de Educação São Luís. Especialista 
em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Estadual de Goiás-UEG. Tem experiência 
na área de Serviço Social com ênfase em Projetos Habitacionais de Interesse Social, Saúde 
Familiar, Sócio Jurídico e Inclusão Laboral Juvenil por meio do Programa de Aprendizagem, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Trabalho e Planejamento Social. 
 
Aline Araújo Grossi - Coordenador de Mobilização 
 
Graduada em Psicologia na UNIP e Pós-Graduada em Neuropsicopedagogia e em 
Psicomotricidade. A experiência é principalmente na área da psicologia social mas começou a 
sua experiência profissional na clínica. Atua na área de recrutamento e seleção nos últimos anos 
no IPHAC. Acompanhamento psicológico dos alunos de aprendizagem e estágios. 
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Mônica Alves Ferreira – Assistente Pedagógico  
 
Possui graduação em Pedagogia, pós graduada em administração escolar e docência superior. 
Vasta experiência na área da pedagogia, sendo coordenadora educacional e consultora em 
diversas instituições de ensino. Possui conhecimento na implementação de projetos especiais 
educacionais atuando na operacionalização de programas de aprendizagem e educação 
fundamental e médio.  
 
Amanda Sousa Francisco Lemes – Assistente Pedagógico  
 
Formada em Psicologia pelo Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA). Atualmente cursa MBA 
em Gestão de Pessoas e Inovação Organizacional. Tem experiência como assistente de Projetos 
Sociais atuando na execução de Projeto de Trabalho Social e na área de RH com recrutamento 
e seleção.  
 
Ceni Marques dos Santos Azevedo – Assistente Social  
 
A formação acadêmica foi em Serviço Social, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com 
pós-graduação em Gestão e Avaliação de Projeto Técnico Socioambiental e Especialização em 
Gestão e Políticas Públicas UFG – Universidade Federal de Goiás. Experiência profissional no 
SESC, em Projetos e Consultoria, elaboração, execução, análise de relatórios com emissão de 
pareceres de Projetos de Trabalho Técnico Social – PTS e coordenação do PMCMV do Município 
de Trindade/GO além de membro da comissão de Ética FUG – Faculdade União de Goyazes – 
Trindade GO. 
 
 
Maria de Fátima Rocha dos Santos – Assistente Social  
 
Formada em Serviços Sociais, pós-graduada em Gerontologia, gestão pública e projetos 
sociais. Experiência profissional na área social e pública atuando em secretarias municipais e 
em organizações sociais.  
 
Julio Neffa Araujo Lage  
 
Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - UnB, Pós-
graduação em Gestão de Projetos na FGV e em Finanças pelo IBMEC, Graduação em 
Administração de Empresas – UnB 
 
Mais de 20 anos de atuação nas áreas administrativas e financeiras, com amplo conhecimento 
na área operacional, licitações, contratos, implementação de processos de TI, gerenciamento de 
projetos, gerenciamento de processos de negócios, inovação, compliance, auditoria planejamento 
estratégico, gestão de riscos, planejamento orçamentário e gestão de equipes multidisciplinares. 
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