
Projeto
Educação para o 

Trabalho FUMCAD
Vigência 04/08/2017 até 04/08/2018

Função
Modalidade 

Contratual
Responsabilidades Previsão Valor Anual

Analista Rh e Finanças II 

(atendimento empresas e 

inclusão de jovens no 

mercado de trabalho).

CLT

 Responsável pelas tarefas 

administrativas e de Recursos 

Humanos do projeto, assim como 

admissão, desligamento, controle de 

frequência, folha de pagamento, 

entre outros. 

13.650,00R$                        

Assistente Financeiro e de 

Polo (Rh e Finanças)  

(atendimento empresas e 

inclusão jovens no 

mercado de Trabalho).

CLT

 Apoio nas atividades administrativas 

financeiras do polo, além de 

atendimento, acompanhamento de 

matrículas, faltas, documentação dos 

beneficiários). 

7.644,00R$                          

Assistente Social CLT

 Responsável pelo desenvolvimento e 

acompanhamento pedagógico do 

programa. 

4.095,00R$                          

Coordenador (a) Núcleos e 

Mobilizadora SCFV e 

Programas

CLT

 Mobilizador Programa de 

Aprendizagem, captação de jovens, 

empresas, orientação psicossocial e 

profissional. 

10.749,38R$                        

Recursos Humanos - Termo de Colaboração nº 40/2017



Coordenador de Projetos CLT

 Responsável por garantir execução 

do projeto que inclui gestão dos 

profissionais envolvidos, mobilização 

de recursos e articulação junto aos 

parceiros. 

24.564,00R$                        

Facilitador (a) e 

Mobilizador (a) Programa 

de Empreendedorismo.

CLT

 Responsável pela mobilização de 

recursos e articulação junto aos 

parceiros. 

4.004,00R$                          

Limpeza e Conservação CLT

 Responsável pela limpeza e 

conservação dos polos para a 

execução das oficinas e atividades 

administrativas. 

5.171,93R$                          

Mobilizador de Parcerias,  

Recursos e Comunicação I
CLT

 Responsável pela comunicação 

institucional junto aos parceiros da 

instituição e potenciais apoiadores. 

9.568,00R$                          

Psicólogo - Suporte ao 

Programa Preparatório 

Mercado Trabalho e Apoio 

a Comunidade

CLT

 Responsável pela aplicação do 

programa Oficinas de 

Desenvolvimento Humano e 

acompanhamento junto aos 

beneficiários e comunidade. 

5.096,00R$                          

Mão de obra - Manutenção 

e Reparos
PJ

 Contratação de prestadores de 

serviços para realização de 

manutenção e reparos nos 

equipamentos da instituição e/ou 

prédios institucionais. 

5.921,32R$                          

Limpeza e Conservação PJ/RPA

 Prestadora de serviço para dar 

suporte à limpeza e conservação dos 

polos. 

3.250,00R$                          



Técnico Especializado PJ/RPA

Responsável pela aplicação do 

programa Oficinas de 

Desenvolvimento Humano e Oficinas 

Específicas do Projeto.

7.000,00R$                          

Total -  - 100.713,63R$                      


