
Projeto
Programa 

Educação para o 
Trabalho CMAS

Vigência 02/01/2021 à 31/12/2021

Função Modalidade 
Contratual

Responsabilidades Previsão Valor Anual

Técnicos Especializados 
Módulo Específico

RPA/PJ
 Prestadores de serviço dedicado a execução de oficinas de capacitação teórica do Módulo 
Específico do Projeto Vem Ser, podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução 
de acordo com o mês que irão executar essa atividade. 

21.600,00R$                        

Técnicos Especializados 
Módulo Desenvolvimento 
Humano

RPA/PJ

Prestadores de serviço dedicado a execução de oficinas de capacitação teórica como,
socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação empresarial, raciocínio lógico-matemático,
leitura e compreensão de texto, técnicas artesanais, modelagem, ambiente empresarial,
empreendedorismo e outros. Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano do
Projeto Aprendiz na Empresa e Vem Ser, podendo variar a quantidade de profissionais e horas de
execução de acordo com o mês que irão executar essa atividade.

7.200,00R$                          

Coord. de Projetos Sócio 
Assistenciais
Qualificação e 
Empregabilidade

CLT

Responsável pela gestão do programa, que inclui planejamento pedagógico, mobilização de 
parcerias, viabilização e aplicação de algumas das oficinas dos Módulos Desenvolvimento 
Humanos, Específico e Educação Continuada e Produtiva, bem como relacionamento direto com 
os beneficiários diretos e indiretos.

27.340,50R$                        

Coordenadora 
Recursos Humanos

CLT

Responsável para execução das atividades de RH em apoio aos beneficiários do programa, que 
inclui relacionamento com os beneficiários em processo seletivo, feedback do processo seletivo, 
processo de inclusão e registro dos jovens para o mercado de trabalho desde o atendimento até 
o acompanhamento de suas atividades na empresa, avaliação de atividades compatíveis ao 
Programa de Aprendizagem, gestão de convênios com empresas, além de apoio nas atividades 
administrativas do polo.

24.654,19R$                        

Analista II 
Finanças e gestão 
convênios

CLT

Responsável pelas atividades de apoio ao programa, execução das atividades consideradas
primordiais e relacionadas ao resultado a ser objetivo pelo projeto, que inclui e não se limita a
cotação, compra de materiais e insumos, emissão de notas fiscais e recibos, pagamento dos
beneficiários e profissionais envolvidos. prestação de contas do programa e apoio na gestão de
convênios com empresas.

19.898,21R$                        

Psicóloga CLT
Responsável pela realização dos Atendimentos de Acolhimento e Aconselhamento Psicossocial
individualizado, apoio nas atividades socioeducativas e acolhimentos psicossociais.

17.552,16R$                        

Total -  - 118.245,06R$              
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