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PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CNPJ: 

IA3 INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM 10.430.790/0001-07 

DATA CRIAÇÃO/FUNDAÇÃO: Nº INSCRIÇÃO CMDCA: Nº INSCRIÇÃO CMDCA: 

15/05/2008 008 008 

CERTIFICAÇÕES: CRCE (X) OSCIP (   ) 

CMAS (X) CMDCA (X) CEBAS (X) 

ENDEREÇO: 

AV. EDARGE VIEIRA MARCONDES, 22 – VISTA ALEGRE/FEITAL 

CIDADE UF CEP DDD/TEL EMAIL 

PINDAMONHANGABA SP 12442-230 (12) 3637-5416 3637-6608 guilherme.donegatti@ia3.org.br 

CONTA CORRENTE Nº BANCO/AGÊNCIA PRAÇA DE PAGAMENTO 

CUSTEIO - 3130-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG. 0330 PINDAMONHANGABA 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF: 

CHARLES SILVA ALMEIDA 126.476.178-30 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

21.482.485-8 – SSP/SP PRESIDENTE DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL 

ENDEREÇO: CEP: 

AV. ALBUQUERQUE LINS, 900 - APTO 52, CAMPO ALEGRE, 
PINDAMONHANGABA-SP. 

12410-030 

NOME DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA ORGANIZAÇÃO CPF: 

GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 409.147.038-62 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

48.735.112-5 – SSP/SP COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS COORDENAÇÃO GERAL  

NOME DO COORDENADOR DO PROJETO CPF: 

GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 409.147.038-62 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

48.735.112-5 – SSP/SP COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS COORDENAÇÃO GERAL 
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1.1. HISTÓRICO 

 
O Instituto IA3.ORG foi fundado em maio de 2008 e legalmente constituído em setembro do mesmo ano. Nasceu 
sob o desafio de empreender múltiplos projetos em benefício da criança e do adolescente. Atua nas áreas de 
qualificação profissional, geração de renda, intervenção ambiental, ampliação dos horizontes culturais e atividades de 
cunho esportivo. Busca-se com a pluralidade de opções, atender jovens com diversas expectativas individuais de 
modo a atrair um número significativo de beneficiários e, por conseguinte, promover um impacto significativo na 
comunidade onde atuamos e nos indicadores que norteiam nosso trabalho. 
 
O Instituto IA3.ORG iniciou suas atividades no bairro do Feital apenas com programa de qualificação profissional 
que desde o início já visava à formatação para atuação através da Lei da Aprendizagem. Em 2009, deu início ao 
programa para o-jovem, além de iniciativas de educação ambiental. Em 2012, deu início as iniciativas de geração de 
renda e em 2013 o fortalecimento das iniciativas cultura e socialização através da estruturação dos projetos 
Contraponto e Atores Sociais. Os programas foram expandidos e atualmente com as diversas parcerias, temos núcleos 
de atendimento em três pontos da cidade. Feital que atende os bairros de abrangência do CRAS Cidade Nova. Castolira 
e Araretama que atendem a abrangências dos CRAS respectivos a essas regiões.  
 
Em seus primeiros 10 anos de existência por meio do programa Educação para o Trabalho prestou atendimento e 
qualificação a 1.685 beneficiários, sendo 268 por meio do Projeto Vem Ser, 429 por meio do projeto Primeiros Passos 
e 988 pelo projeto Aprendiz, sendo este último responsável pela inserção de 283 jovens no mercado formal de trabalho 
por meio da Lei da Aprendizagem. 
 
Temos como atuais financiadores dos nossos projetos as empresas Gerdau S/A, Novelis S/A, Accor Hotels, além de 
associados mantenedores.  
 
E como parceiros do Programa de Aprendizagem que contratam nossos aprendizes as empresas: 
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 PARTE 2. TÍTULO 

 
Projeto Aprendiz na Empresa 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA - EIXO TEMÁTICO 

 
Desenvolvimento de atividades: De atendimento / De assessoramento / De defesa e garantia de direitos 
 
Eixo temático I – Assistência Social:  
a) Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE;  
b) Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas ações. 
 
Eixo temático III – Educação:  
b) Formação em valores para a convivência na escola;  
e) Cursos preparatórios. 
 
Eixo temático V – Trabalho:  
a) Formação, educação para o trabalho, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional do adolescente;  
b) Educação pelo trabalho, por meio de projetos de aprendizagem, com base na Lei do Aprendiz nº 10.097/00; 
 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

 
O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO é composto por um grupo de projetos que executados 
de modo coordenado tem como princípio o mesmo objetivo e impacto social; a preparação, formação, qualificação 
para o trabalho. A estratégia de se agrupar esses projetos em um único programa busca direcionar o foco da gestão 
para um melhor aproveitamento dos recursos e aumento do impacto, além de facilitar a execução e gestão dos 
processos administrativos. Tem como premissa o desenvolvimento humano e a transformação social utilizando 
como ferramenta as oportunidades geradas pela qualificação profissional, com foco na formação do indivíduo. 
Visa proporcionar a formação técnica profissional e metódica baseada na lei N°. 10.097/00 – Lei da Aprendizagem 
e o acesso ao mercado de trabalho através da educação para o empreendedorismo, buscando o despertar do espirito 
empreendedor e apresentando formas alternativas de geração de renda, assim como. O programa apresenta uma 
estrutura dividida em 02 subprogramas, sendo eles: 
 
1. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM: Programa socioassistencial de capacitação profissional metódica que, 
através da Lei da Aprendizagem, visa promover o acesso de adolescentes a partir de 15 anos em situação de 
vulnerabilidade social da cidade de Pindamonhangaba ao mercado formal de trabalho. As atividades se aplicam 
através do Projeto Aprendiz na Empresa, em sua estrutura de Programa de Aprendizagem, que apresenta 
metodologia de inclusão social que visa colaborar para reduzir a extrema pobreza e gerar oportunidades de 
transformação social.  
 
1.1. PROJETO APRENDIZ NA EMPRESA 
  
Projeto socioassistencial de capacitação profissional metódica que, através da Lei do Aprendiz, visa promover o 
acesso de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da cidade de Pindamonhangaba ao mercado 
formal de trabalho. Acontece através do Projeto Aprendiz na Empresa, e apresenta metodologia de inclusão social 
que visa colaborar para reduzir a extrema pobreza e gerar oportunidades de transformação social. Esta metodologia 
se apoia em seis premissas principais:  
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1. Processo cuidadoso de seleção, que leva em conta seu grau de vulnerabilidade, inclinações e interesses; 
2. Processo preliminar de informação e orientação, como forma de ampliar a visão e entendimento dos jovens 
quanto às oportunidades de trabalho relacionadas aos cursos, aumentando assim as chances de decisão consciente; 
3. Identificação de potencialidades e vocações, alterando os paradigmas de perpetuação da pobreza. 
4. Formação do indivíduo e qualificação profissional.  
5. Inserção no mundo do trabalho, aumento da renda familiar. 
6. A formação de uma rede de apoio à inserção laboral dos jovens, que cuida da divulgação do programa junto a 
empresas e empresários pertencentes às cadeias produtivas ligadas às áreas de qualificação dos cursos, e que 
acompanha o percurso profissional dos jovens por um período de pelo menos 24 meses após conclusão dos cursos. 
 
Os beneficiários do Projeto Aprendiz na Empresa ingressam no projeto através de um processo de seleção 
baseado nas diversas características de vulnerabilidade psicossociais, identificação de interesses e inclinações. Ao 
iniciar o curso, são informados e orientados quanto às trajetórias de acesso ao mercado de trabalho, permitindo-
lhes o completo entendimento e decisão consciente à adesão ao curso. A estes, é ofertado a qualificação 
profissional inicial. Espera-se que 2/4 dos participantes ingressem no mercado e gerem renda na condição de 
Aprendiz, atuando nos arcos ocupacionais de Administração, Logística, Produção Industrial, Varejo e Saúde.  
 
O projeto se diferencia de outros semelhantes por incorporar em sua estratégia três eixos de desenvolvimento: 
 
I) Módulo Desenvolvimento Humano: Com objetivo de munir os beneficiários de ferramentas para sua 
emancipação da condição vulnerável perante a sociedade, os jovens do Projeto Aprendiz na Empresa, enquanto 
aguardam pela oportunidade de trabalho, participam de oficinas de socialização, jogos teatrais, inclusão digital, 
educação empresarial, raciocínio lógico-matemático e leitura e compreensão de texto.  
 
II) Módulo Especifico: A formação profissional metódica aplicada no Projeto Aprendiz na Empresa capacita os 
beneficiários para atuação nos arcos ocupacionais de Administração, Logística, Produção Industrial, Varejo e 
Saúde, conforme Programa de Aprendizagem aprovado e validado no Cadastro Nacional de Aprendizagem 
Profissional – CNAP.  

 
III) Módulo Educação Continuada e Produtividade: Após concluírem o Módulo Desenvolvimento Humano e 
o Módulo Específico, os beneficiários são incentivados na continuidade de participação de oficinas e eventos 
específicos e pontuais como oficina de Desligamento Profissional, Orientação Vocacional, Vivências, Campanhas 
Institucionais, Prestação de Serviços de maneira cooperada, Venda de Produtos e outros. O Módulo Educação 
Continuada e Produtividade tem por objetivo: a) colaborar com a inserção dos adolescentes remanescentes que 
não conseguiram conquistar sua primeira colocação durante o Módulo Desenvolvimento Humano; b) garantir a 
manutenção/permanência do beneficiário que já está atuando no mercado de trabalho; c) incentivar e promover 
para que o beneficiário tenha interesse em dar continuidade aos estudos e se manterem vinculados a Instituição em 
um processo contínuo de desenvolvimento; d) incentivar a continuidade à profissionalização na prestação de 
serviços e geração de renda. 
 

 
 

Figura 1 – Programa de Educação para o Trabalho  
Imagem parcial da Estrutura de Gestão de Projetos do Instituto IA3.ORG 
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2.3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 
Pindamonhangaba – SP, localizado no Vale do Paraíba, apresenta algumas das contradições inerentes ao modelo de 
desenvolvimento contemporâneo, baseado em alta tecnologia. Apresenta dentro do Vale do Paraíba (região com 2 
milhões de habitantes) o maior PIB per capita e a menor renda per capita. Segundo dados do IBGE, tem 22,3% de 
miseráveis (a mais alta taxa do Vale), distribuídos em 10 regiões bem localizadas geograficamente. No Estudo 
Técnico 01/2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e do setor de Vigilância Socioassistencial, cujos dados alarmantes apontam a “dificuldade 
financeira, desemprego e baixa remuneração” como de alta prioridade geral de vulnerabilidade, estando presente em 
todo território municipal. Observamos ainda no diagnóstico sócio territorial, que os bairros do Castolira e Araretama 
são classificados como “prioridade muito alta” no indicador “Nível de Atenção” e o bairro do Feital é considerado 
como de “prioridade alta”, sendo essas justamente as áreas de atuação do programa. No que se refere a “Nível de 
atenção para o Trabalho”, todos os bairros são considerados como prioridade muito alta, podendo ser observado no 
indicador “Vulnerabilidades Sociais Relacionadas ao Trabalho e Renda” que em média 60% da população do 
Castolira e do Araretama apresentam renda per capta máxima de ½ salário mínimo e no bairro do Feital, 37,5% dos 
domicílios apresentam renda máxima de ½ salário mínimo e 35% de no máximo um salário mínimo. 
 
Esta realidade municipal pressupõe a violação de direitos de crianças e adolescentes, especialmente:  
 
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária - Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado 
no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral;  
 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer - Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho;  
 
Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho - Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz; Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I – respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento; II – capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
 
Pindamonhangaba possui, de forma coerente com a maior concentração da atividade industrial, a distribuição dos 
empregos formais por nível de ocupação sobressalente em “trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais”, com 28,7%, seguidos pelos grupos de “trabalhadores dos serviços, vendedores do comercio em lojas e 
mercados” (17,5%), “trabalhadores de serviços administrativos” (14,6%) e “técnicos de nível médio” (12,2%), o 
que revela a potencialidade de inserção de adolescentes no mercado de trabalho, da mesma forma que ocorre  com 
o grupo de trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, maior número de admissões no município 
durante o ano de 2013. Apesar desses dados, ainda se identifica 1,8% de trabalhadores sem rendimento e na produção 
para o próprio consumo e 17,3% de empregados sem carteira assinada (2010), o que revela necessidade de 
formalização profissional no município. Outro importante indicador social sobre trabalho que expressa necessidades 
de proteção social é a taxa de atividade de crianças e adolescentes que são economicamente ativas, ou seja, que 
estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do Censo de 2010, e o total de pessoas nesta faixa etária, 
o que coloca o município de Pindamonhangaba em situação de alta incidência de trabalho infantil segundo os 
critérios presentes na Resolução CNAS nº 08/2013.15. 
 
O público jovem, foco e prioridade de atendimento do programa o “Trabalho” e a “Renda” é uma das maiores 
preocupações na vida dos jovens em qualquer estratificação social. Se voltarmos o olhar para o segmento mais 
vulnerável dessa população; sem acesso a uma qualificação de qualidade, associado a conquista do 
autoconhecimento e identificação de sonhos e objetivos, estes jovens ficam sem opção de "escolha". Motivados pela 
necessidade de obter renda para subsistência própria e/ou da família, ou acesso aos bens impostos a todos pela 
sociedade do consumo, esse grupo sem um apoio acaba sendo invariavelmente inserido em atividades precárias, a 
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grande maioria na informalidade, sem nenhuma proteção e expectativa de futuro. No município de 
Pindamonhangaba fala-se de um contingente de +/- 10.000 jovens no município. A descrença nos estudos como 
propulsor de melhores condições de vida no futuro, considerando o agravante que muitas vezes a escola é mais 
entediante do que motivadora e criativa, não lhes é garantida a oportunidade ao trabalho decente. Uma das 
possibilidades de quebrar este paradigma é criar condições para estes jovens conquistem o 1o emprego, momento 
em que passa a ter acesso a um novo grupo de compartilhamento, diálogo social e reflexão, onde são incentivados a 
dar continuidade aos estudos e acessar o ensino superior, como alternativa de conquistar maior empregabilidade e 
sucesso profissional. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

2.4. JUSTIFICATIVA 

 
O Instituto IA3.ORG em atenção à Lei nº 8.069/1990 (ECA), atua nas ações de prevenção em atenção aos Art. 70-
73, quando age de acordo às Políticas de Atendimento em suas Disposições Gerais, Art. 87 em oferta de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de 
violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências e ainda as interagem com a Lei nº 10.097/2000 
(Aprendizagem) como alternativa à garantia dos direitos.  
 
No município de Pindamonhangaba fala-se de um contingente de cerca de 28.000 adolescentes, com expectativa de 
anos de estudo de 10,7, acima da expectativa média no Estado de São Paulo (10,5 anos), contudo ainda não 
suficientes para a conclusão do ensino básico. A descrença nos estudos como propulsor de melhores condições de 
vida no futuro, não lhes é garantida a oportunidade ao trabalho decente e de direito. Uma das possibilidades de 
quebrar este paradigma é criar condições para estes jovens conquistem o 1º emprego no mercado de trabalho formal, 
em acesso a formação técnico-profissional obedecendo a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino 
regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das 
atividades, e sendo vedadas trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua 
formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e realizado em horários e locais que não permitam 
a frequência à escola. 
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Neste momento passam a ter acesso a um novo grupo de compartilhamento, dialogo social e reflexão, onde são 
incentivados a dar continuidade aos estudos e acessar o ensino superior, como alternativa de conquistar maior 
empregabilidade e sucesso profissional, enquanto se assegura a condição de trabalho educativo a atividade laboral 
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o 
aspecto produtivo e a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desfigura este caráter educativo. 
 
Os dados do Diagnóstico Socioterritorial com foco nas Políticas de Assistência Social do Município de 
Pindamonhangaba/SP de 2019, aponta o Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência 
Social (IDCRAS) dos 5 CRAS do município, sendo os menores índices aqueles das regiões onde se aplica o projeto, 
ou seja, áreas de abrangência dos CRAS Cidade Nova (IDC 1,67) e Araretama (IDC 2,0), realidade ainda mais 
alarmante ao considerar estas regiões com de "abrangência de área de favela", "área de risco" e "área de 
criminalidade e tráfico". Tais índices são corroborados com as informações do Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que aponta como segundo principal grupo de atendimento (25,1%), 
adolescentes de 13 a 17 anos de idade, que sofrem violência advindas de muitas situações, dentre elas, 
"negligência/abandono", "violência física e psicológica", "abuso/exploração sexual" e "trabalho infantil". Ainda, a 
distribuição por vulnerabilidade e riscos sociais aponta, em todos os CRAS como principal vulnerabilidade, a 
"insuficiência/insegurança de rendimentos". Talvez estes dados possam representar justificativa às informações do 
Censo Demográfico 2010 do IBGE, que identificou 0,51% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos sendo 
apontadas como responsável familiar e 0,94% dos adolescentes de 15 a 17 anos nesta mesma condição. Ainda que 
o percentual possa parecer pequeno, isso significa que cerca de 66 famílias (2010) estavam sob responsabilidade de 
pessoas de 10 a 14 anos de idade e outras 71 sob responsabilidade de jovens de 15 a 17 anos, que possivelmente 
serão vítimas ou farão vítimas do ciclo de reprodução de vulnerabilidades sociais. 
 
Os dados do Governo Federal, Estadual e Municipal preveem redução significativa da atividade econômica, 
portanto, também redução da circulação de dinheiro, portanto de receitas tributárias. Não tão somente a diminuição 
das finanças disponíveis para as medidas preventivas da saúde pública necessárias para controlar a pandemia 
(COVID-19), também se atinge indivíduos e famílias, em especial os socioeconomicamente vulneráveis, que têm 
sua renda minimizada catastroficamente. Da mesma forma, uma vez esgotadas suas reservas financeiras, as empresas 
fecham, com consequências para seus proprietários, funcionários e fornecedores. Pindamonhangaba, como 
município de atividade econômica principal sendo a "indústria" (44,4% - 2011), sentirá severamente a também 
coerente redução econômica no que se refere por exemplo a empregabilidade, hoje com a proporção de 36,4% dos 
empregos formais. Por outro lado, a existência de leis como Lei nº 10.097/2000, garantem contratos de aprendizagem 
em regime especial, com validade pressupostas em anotação na CTPS, matrícula e frequência em programa de 
aprendizagem em qualificação técnico-profissional metódica, que também corroboram com a futura necessidade de 
garantir  o  futuro  das  empresas,  particularmente  das  pequenas  e  médias empresas,  que  desempenham  um  
papel  tão  importante  na  economia, permanecendo aptas para atender à demanda que em algum momento retornará. 
A economia moderna, tanto em manufatura quanto em serviços, depende de uma força de trabalho qualificada, caso 
contrário, a recuperação pode ser muito dificultada. Ainda, invariavelmente deve-se agir preventivamente aos que 
podem usar a crise para suplantar as proteções trabalhistas, de saúde e ambientais, com consequências a longo prazo 
para a saúde e economia.  
 
O cenário atual declarado como de pandemia pela Organização Mundial da Saúde exigiu dos governos o 
estabelecimento de diversas medidas para tentar conter a escalada de novos casos, adotando o isolamento social.  
Essa medida, apesar da comprovada eficácia, tem o potencial de gerar de custos significativos para governos, 
empresas e famílias já que com a extensão da quarentena é possível, por exemplo, que pessoas percam seus trabalhos, 
as famílias deixem de realizar as atividades que lhes geram renda e meios de se manterem. Os dados referentes a tal 
efeito ainda são preliminares, mas enfatizam os possíveis efeitos da perda de trabalho pelos ocupados naqueles 
setores sobre os níveis de renda e pobreza e sobre a desigualdade de renda. Em um município com grande 
predominância de atividades no setor industrial, os resultados podem ser ainda mais drásticos tendo em vista que 
diversas empresas têm deixado de funcionar normalmente, sendo forçadas às alternativas legais para manutenção 
dos empregos senão a dispensa dos trabalhadores. Além disso, considerando a formalidade do trabalho e 
escolaridade, os efeitos se multiplicam àqueles trabalhadores informais e com baixa escolaridade, que já possuem 
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renda menor, e que também não poderiam contar com garantia trabalhistas, como o seguro-desemprego, neste 
cenário exposto. 
 
As relações em contexto de vulnerabilidade social geram crianças, adolescentes e famílias passivas e dependentes, 
com a autoestima consideravelmente comprometida. Estes jovens e suas famílias internalizam como atributos 
negativos pessoais as falhas próprias de sua condição histórico-social. De forma circular e quase inevitável este ciclo 
se instala reforçando-se a condição de miséria, não só no nível material, como no nível afetivo. As pessoas, desde 
muito jovens, percebem-se como inferiores, incapazes, desvalorizadas, sem o reconhecimento social mínimo que as 
faça crer em seu próprio potencial como ser humano. A proposta do programa com formação técnico-profissional 
metódica organizada em níveis de complexidade e percursos, enriquecidas com atividades práticas e vivências 
dentro e fora da instituição, busca ampliar a visão do contexto político, social e econômico a que os adolescentes 
estão inseridos, buscando desenvolver pensamento crítico quanto a responsabilidade pessoal, social, senso de justiça 
e ética, propiciando uma quebra nesse ciclo perpetuado pelas fragilidades, redirecionando os jovens para outros 
caminhos que lhes permitam vislumbrar novas oportunidades ao lhes possibilitar e garantir o “direito à 
profissionalização e a proteção no trabalho”, conforme previsto na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, art. 69). Além disso: 
 
a. São de interesse do poder público e da sociedade civil organizada a promoção, proteção e a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, bem como dever de afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo 
de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, ou prejudiquem a sua educação 
moral. 
 
b. A proposta apresentada relaciona-se em harmonia com as diretrizes e estratégias definidas pelo CMDCA para 
parcerias em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil (OSC’s);  
 
c. Esperamos com o projeto, alterar os indicadores sociais, reduzindo significativamente os índices de 
vulnerabilidade juvenil, o rompimento da linha da extrema pobreza e falta de perspectiva de futuro das comunidades 
carentes, por meio da qualificação e inclusão de adolescentes para o exercício profissional, fazendo de 
Pindamonhangaba um modelo de iniciativas na promoção do desenvolvimento social; 
 
Este programa propõe minimizar as lacunas da rede de atendimento local ao participar ativamente da política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente através de um conjunto articulado de ações preventivas à 
violação dos direitos da criança e do adolescente, em atuação de forma articulada na elaboração de políticas públicas 
e na execução de ações de difusão de formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, com a 
integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho 
Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que 
atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
 
Os adolescentes selecionados de acordo com os critérios estabelecidos, participarão das oficinas do Módulo 
Desenvolvimento Humano, organizadas em encontros regulares e percursos temáticos progressivos, onde os jovens 
realizarão atividades práticas com aplicação de conceitos teóricos em projetos pontuais, no desenvolvimento de 
competências básicas em aspectos pessoais e profissionais. Utilizamos a Metodologia Ativa de Aprendizagem em 
um modelo híbrido com objetivo em tornar nossos beneficiários, motivados, interessados e engajados ao longo de 
todo o período de formação. Neste contexto o beneficiário passa a ser o principal protagonista do processo de 
aprendizado, sendo que facilitador assume a função de orientador/mediador do conhecimento, abrindo assim espaço 
para a interação e a participação cada vez mais proeminente dos beneficiários na construção do saber. 
 
Durante os demais encontros desse módulo, os adolescentes e familiares serão convidados a participarem de 
momentos de levantamento das necessidades junto a representantes da comunidade que inclui, membros do Instituto 
IA3.ORG, membros da associação de bairro, líderes comunitárias, familiares e beneficiários assistidos, onde 
incentivarão e promoverão atividades de voluntariado e ações solidárias. Estratégias de gamificação formatam as 
iniciativas em um modelo que estimule o pensamento crítico, motivação e a dedicação para os momentos de 
aprendizado. 
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As ações teóricas e práticas serão registradas e organizadas de maneira e produzirem conteúdos de valor para 
inclusão em informativos periódicos do IA3.ORG, compondo a série de publicações planejadas nas mídias sociais 
ligadas ao mercado de trabalho e ao universo empresarial, empregabilidade, entre outros assuntos relacionados, com 
o objetivo de atrair atenção da sociedade civil, profissionais de recursos humanos e representantes de empresa, ao 
IA3.ORG e suas iniciativas de promoção do Programa de Aprendizagem e Educação para o Empreendedorismo. 
 
Ainda durante o Módulo Desenvolvimento Humano, os jovens serão também expostos a experiências de ampliação 
do conhecimento da realidade profissional em: simulações de processos seletivos, na participação de entrevistas 
semiestruturadas e dinâmicas de grupo competitivas, momento o qual poderão identificar e planejar ações 
relacionadas à escolha da educação superior e carreira profissional, bem como possibilitar a elaboração do seu Perfil 
Profissional a ser encaminhado assertivamente às vagas do Programa de Aprendizagem (Projeto Aprendiz na 
Empresa). 
 
As atuais e futuras empresas parceiras conveniadas ao IA3.ORG, por meio do Programa de Aprendizagem validado 
e cadastrado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP/MTE), contratarão os jovens de acordo 
com a Lei nº 10.097/2000, e estes serão incluído no Módulo Específico (Projeto Aprendiz na Empresa). Todas as 
oficinas são organizadas em encontros regulares e percursos progressivos, cada qual em suas especificidades, onde 
os jovens realizarão atividades teóricas, enquanto as atividades práticas profissionais são asseguradas pelas empresas 
empregadoras, ou promovidas pelo IA3.ORG, portanto, compondo a formação técnico-profissional.  
 
Utilizamos a Metodologia Ativa de Aprendizagem baseada em Projetos, propondo que os beneficiários se esforcem 
para encontrar de maneira colaborativa, possíveis soluções para problemas apresentados pelo orientador em sala de 
aula, buscando contribuir, principalmente para o desenvolvimento de um perfil investigativo e crítico perante a 
realidade, fazendo com que o conhecimento seja construído de maneira consistente. 
 
Os adolescentes do Módulo Específico, concomitantemente à formação técnico-profissional, realizarão atividades 
de leitura, reflexão e discussão sobre temas relevantes do seu cotidiano. As discussões socioeducativas ocorrerão no 
início ou ao término das oficinas técnicas, com o objetivo de proporcionar reflexão quanto as questões da vida, 
desafios do contexto familiar, ética e moral. A estes jovens também serão propostas atividades práticas na elaboração 
de projetos, como resultado das ações reflexivas, que irá compor o portfólio de ações que possam ser divulgados às 
empresas da região e comunidade, visando o estreitamento dos vínculos.  
 
Por conta da Pandemia, atualmente estamos utilizando o conceito de sala invertida utilizando plataforma de 
tecnologia, de forma que o beneficiário tem acesso aos conteúdos antecipadamente, podendo assim se planejar 
melhor as oficinas de aprendizagem e utilizar sempre que possível recursos e ferramentas que complementem o 
aprendizado, como vídeos, textos, entre outros materiais. 
 
A participação do beneficiário se dá em todo o processo desde o momento da inscrição e matricula, onde adota a 
postura ativa e autônoma para o ingresso no projeto. Em todo momento são estimulados a assumirem um papel de 
engajamento, como no primeiro dia de aula, momento que definem o Acordo de Convivência com regras claras 
sobre uso de celular em sala deu aula, equipes que são distribuídas para servir e limpar o local onde realizam o 
intervalo de lanche e outros combinados. Os jovens são avaliados na metodologia formativa, composta por trabalhos 
em grupo, participação e observações dos orientadores sociais, que poderão utilizar em alguns momentos da 
avaliação somativa, através de aplicação de provas principalmente em encerramentos de percursos, na formação de 
um conceito (métrica) de aprendizado. Ao final deste módulo, aqueles com avaliação igual ou superior a 70% e 
frequência a partir de 75%, serão certificados pela conclusão do curso básico (M.D.H.), do Programa de 
Aprendizagem e do Programa de Educação para o Empreendedorismo (M.E.).  
 
Durante a trajetória dos adolescentes no IA3.ORG, serão acompanhados pela equipe psicossocial, podendo ser 
atendidos em Aconselhamentos e Acompanhamentos Psicoterapêuticos Individuais, com o objetivo de permitir que 
utilizem da melhor forma os recursos e potencialidades pessoais e possibilitar estratégias de enfrentamento que 
possam contribuir com seu projeto de vida e superação das situações de risco. Aos familiares ou responsáveis, a 
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equipe psicossocial também os convidam a participar dos encontros de fortalecimento do vínculo familiar no modelo 
de Terapia Comunitária Integrativa (Café com Pais), visando a superação dos conflitos e outras situações 
relacionadas à vida social, de forma articulada em parcerias com a rede de proteção social do município 
(CRAS/CREAS/CT) e/ou multiprofissionais especializados.  
 

 

2.5. OBJETIVO GERAL 

 
Gerar oportunidade de ingresso no mercado formal de trabalho e alternativas de renda a adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social do município, favorecendo a sua promoção e integração social. 
 

 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I – Capacitar os adolescentes atendidos no programa, através das oficinas com o objetivo de desenvolver novos 
conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas. 
 
II – Promover inserção dos adolescentes no mercado de trabalho formal, pela Lei nº 10.097/2000. 
  
III – Estimular o desenvolvimento psicossocial de adolescentes/famílias atendidas pelo projeto, através de 
ambientes de escuta, troca de experiências e convivência familiar e comunitária, e socialização. 
 
IV – Promover manutenção do jovem na escola e elevação no nível escolar por meio da democratização da 
informação e incentivo à informação técnica e superior.  
 

2.7. PÚBLICO ALVO 

Perfil da população atendida Critérios de seleção 
Formas de acesso 

Obs.: Admite-se múltipla 
marcação. 

 
Adolescentes a partir de 15 anos de 
idade, conforme Art. 2º Lei Federal nº 
8.069/90, em situação de vulnerabilidade 
social, decorrentes da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, da fragilidade de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou 
qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social, residentes 
nos territórios de abrangência dos CRAS 
Araretama, Castolira e Cidade Nova.  
 
Características dos beneficiários: 

I. Proteção Social Especial 
(PETI/PAEFI);  
II. Situação de acolhimento institucional; 
III. Reinserção da medida protetiva de 
acolhimento;  

 
Gênero: Sem distinção de gênero 
Faixa etária: A partir de 15 anos 
Faixa de renda (média familiar): 
Prioritariamente até R$1.874,00 
(média de 02 salários mínimos de 
acordo com a classificação da faixa 
E,D e C2) 
 
Território: Residentes de bairros 
de abrangência dos CRAS 
Araretama, Castolira e Cidade 
Nova 

 
Fonte: Critério de Classificação 
Econômica Brasil; Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa 
– 2016.  

 

 
(X) Procura espontânea 
(X) Encaminhamentos da rede 
socioassistencial 
(X) Encaminhamentos de 
outras políticas setoriais 
(X) Encaminhamentos dos 
Sistemas de Garantia de 
Direitos e de Justiça. 
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IV. Famílias em programas de 
transferência de renda; 
V. Jovens com vivência de violência e/ou 
negligência.  

 
 
 
 
 

 

2.8. NÚMERO DE VAGAS 

Total de vagas 

Percentual mínimo de 10% 
destinado a encaminhamentos 
realizados pelos CTs, CRAS ou 

pelo CREAS. 
 
Programa de Aprendizagem: 120 vagas, sendo:  
 
Projeto Aprendiz na Empresa – 120 vagas no total 
Módulo Desenvolvimento Humano (MDH): 80 vagas* 
Módulo Específico (ME): 40 vagas* 
 
*Grupos distintos (Ex.: 01 grupo em MDH + 01 grupo em ME) 
 

Destina-se o percentual mínimo de 
60% das vagas aos 
encaminhamentos realizados pelo 
CRAS ou pelo CREAS. 

 

2.9. TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 
1. Identificar a área de abrangência entre as opções listadas na coluna da esquerda. Esta informação é de 
preenchimento obrigatório. 
2. Identificar na coluna da direita o(s) bairro(s), dentro da área de abrangência selecionada, em que será 
executada a ação proposta. Esta informação é de preenchimento obrigatório. 
 
Área de abrangência Bairro(s) em que será executada a ação. 
(X) CRAS Araretama Araretama 
(    ) CRAS Castolira  
(    ) CRAS Centro  
(X) CRAS Cidade Nova Feital/Vista Alegre 
(    ) CRAS Moreira César  
(    ) Cobertura de todo o município  
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PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO 
3.1 Cronograma, metas e indicadores de monitoramento das ações planejadas 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META 

 

Objetivo: I 

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

4  horas atividade Previsão mensal

3  atividades na semana 96

4  semanas por mês Previsão total

10  mês/meses por ano 960

PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Meta 01 -  Capacitar 120 adolescentes nas 6 oficinas do Módulo Desenvolvimento Humano (M.D.H.), com o objetivo de possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e desenvolver 
conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas.

Ação 01
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

02 no 1º 
semestre
(01 de 30)
(01 de 30)

02 no 2º 
semestre
(01 de 30)
(01 de 30)

 Número de 
pessoas 

atendidas 
120

Indicadores:                                                                                                                                                                                  
Nº de encontros planejados (100%)                                                                 

Nº de horas por encontro (100%)                                                            
Nº de participantes (70%)

Frequência dos participantes (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Meios de verificação:                                                                        

Relatório de Monitoramento de Atividades
Relatório de Prestação de Contas
Lista de Chamada e Frequência.

Educador social / 
Voluntários

Duração e Periodicidade

Executar para 120 adolescentes, oficinas de Leitura e 
Interpretação de Texto, Raciocínio Lógico-Matemático, 
Jogos Teatrais, Relações de Trabalho, Inclusão Digital e

Socialização (M.D.H.), cada qual com duração de 2 horas, 
totalizando 4 horas por encontro, 3 encontros por semana, 

5 semanas por mês e 5 meses por semestre, no
período de 1 ano. Sendo 60 adolescentes no 1º semestre e 
60 adolescentes no 2º semestre, divididos em 02 turmas 

de acordo com os territórios de abrangência (30
adolescentes na área do CRAS Araretama e 30 
adolescentes na área do CRAS Cidade Nova).

2
01/08/2021

01/02/2022

31/12/2021

30/06/2022

 Número de 
grupos 
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Objetivo: I

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

3  horas atividade Previsão mensal

5  atividades na semana 180

4  semanas por mês Previsão total

12  mês/meses por ano 2160

Meta 2 - Realizar a gestão para capacitação teórica do Módulo Desenvolvimento Humano do Projeto Aprendiz na Empresa.

Ação 02
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

 Número de 
pessoas 

atendidas 
180

Indicadores:                                                                                                                
Monitoramento mensal das ações por 12 meses 

(Planejado/Realizado)                                                                                  
Meios de verificação:                                                                                                 

Material Pedagógico, Atividades em PPT e DOC, 
Outros                                                                                                                      

Contrato de Trabalho/Nota Fiscal
E-mails, Telefonemas, Fichas de Trabalho,   

Processos Seletivos, Outros, Material 
Administrativo, Lista de Chamada e Frequência,

Prontuários, Relatos, Depoimentos
Acolhimentos diversos

Coordenador de 
Projetos Sociais

Trabalhar em conjunto com demais Coordenadores e 
Facilitadores na defininação pedagógica e adaptação dos 

conteúdos para o modelo digital; juntamente com Rh atuar 
em processo seletivo dos facilitadores; atuar na 

condução/mediação das oficinas presenciais e digitais; 
fornecer assistência aos facilitadores e beneficiários; outras 

atividades administrativas de coordenação do Módulo 
Desenvolvimento Humano do Projeto Aprendiz na Empresa

3 01/07/21 30/06/22
 Número de 

grupos 

06

(01 de 45)
(01 de 45)

(01 de 30)
(01 de 30)

(01 de 20)
(01 de 10)
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Objetivo: I

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

6  horas atividade Previsão mensal

1  atividades na semana 48

4  semanas por mês Previsão total

12  mês/meses por ano 576

 Meta 03 - Capacitar técnica-profissionalmente ao menos 50 dos adolescentes advindos do M.D.H. de ambos os territórios de abrangência (CRAS Araretama e Cidade Nova), nas 23* ou 30** oficinas do Módulo Específico (M.E.) - 
Programa de Aprendizagem, sendo estes jovens selecionados pelos processos seletivos das empresas parceiras em suas vagas na Lei nº 10.097/2000, em suas respectivas modalidades

Ação 03
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Executar 100% das oficinas a 50 adolescentes de ambos os 
territórios de abrangência (CRAS Araretama e Cidade 

Nova), na capacitação técnica-profissional das
modalidades: Alimentador de Linha de Produção* ou 

Assistente Administrativo** ou Operador de Comércio em 
Lojas* ou Mercado e Repositor de Mercadoria*, cada qual

com duração de 6 horas por encontro, 1 encontro por 
semana, 5 semanas por mês, em período de 11* a 15** 

meses a depender do contrato

2 01/07/21 30/06/22
 Número de 

grupos 

02

(01 de 40)
(01 de 10)

 Número de 
pessoas 

atendidas 
50

Indicadores:                                                                                                          
Nº de encontros planejados (100%)                                                                   

Nº de horas por encontro (100%)                                                                      
Nº de participantes (70%)

Frequência dos participantes (70%)                                                                                      
Meios de Verificação:                                                                                              

Relatório de Monitoramento de Atividades
Relatório de Prestação de Contas
Lista de Chamada e Frequência.

Coordenador de 
Projetos Sociais

Educador social / 
Voluntários
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Objetivo: I 

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

9  horas atividade Previsão mensal

5  atividades na semana 225

5  semanas por mês Previsão total

12  mês/meses por ano 2700

Meta 04 - Realizar a gestão para capacitação teórica do Módulo Específico do Projeto Aprendiz na Empresa

Ação 04
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Definir diretrizes do projeto; dar direcionamento e 
trabalhar em conjunto com a Coordenação Pedagógica e 

facilitadores na realização e adaptação dos conteúdos para 
o modelo digital; juntamente com Rh atuar em processo 

seletivo de facilitadores; atuar na condução/mediação das 
oficinas presenciais e digitais; fornecer assistência aos 

facilitadores; relacionamento com beneficiários diretos e 
indiretos; elaboração de Relatórios de Monitoramento; 

outras atividades administrativas do Módulo Específico do 
Projeto Aprendiz na Empresa

1 01/07/21 30/06/22
 Número de 

grupos 

03

(01 de 25)
(01 de 10)
(01 de 05)

 Número de 
pessoas 

atendidas 
40

Indicadores:                                                                                       
Monitoramento mensal das ações por 12 meses 

(Planejado/Realizado)                                                                                                                      
Meios de verificação:                                                                                
Material Pedagógico

Atividades em PPT e DOC - Módulo Específico
Contrato de Trabalho/Nota Fiscal

E-mails, Telefonemas, Fichas de Trabalho, 
Processos Seletivos,

Material Administrativo
Lista de Chamada e Frequência, 

Prontuários, Relatos, Depoimentos
Acolhimentos diversos

Analista II 
(Recursos Humanos) 
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Objetivo: II

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

8  horas atividade Previsão mensal

5  atividades na semana 200

5  semanas por mês Previsão total

12  mês/meses por ano 2400

Meta 01 - Promover inserção no mercado de trabalho formal, pela Lei nº 10.097/2000, de ao menos 50 adolescentes advindos do M.D.H. 
de ambos os territórios de abrangência (CRAS Araretama e Cidade Nova), no período de 1 ano.

Ação 01
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Expandir em 30% e/ou manter número de empresas 
parceiras e/ou vagas para o Módulo Especifico (M.E.) - 
Programa de Aprendizagem, considerando a realidade 

atual de 18 empresas e 48 vagas

1 01/07/21 30/06/22
 Número de 
emoresas e 

vagas 

01
empresas
(01 de 25)

02
vagas

(01 de 45)
(01 de 15)

 Número de 
empresas e 

vagas 

25
empresas

60
vagas

Indicadores:                                                                                                                
Nº de contratos de trabalho (100%)                                                                

Nº de CLT atualizadas (100%)                                                                               
Nº de convênios entre empresas & IA3 (70%)                                                                                                  

Meios de verificação:                                                                           
Contrato de Trabalho (Aprendiz)

Carteira de Trabalho (CLT)
Convênios - Programa de Aprendizagem

Mobilizador de 
Parcerias e Recursos

Fotógrafo publicitário

Objetivo: II

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

3  horas atividade Previsão mensal

5  atividades na semana 120

4  semanas por mês Previsão total

10  mês/meses por ano 1200

Meta 02-  Promover inserção no mercado de trabalho formal, pela Lei nº 10.097/2000, de ao menos 50 adolescentes advindos do M.D.H. 
de ambos os territórios de abrangência (CRAS Araretama e Cidade Nova), no período de 1 ano.

Ação 02
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Divulgar ações e iniciativas do projeto, através de 120 
publicações estáticas (imagens e textos) e dinâmicas 

(áudios e vídeos) nas mídias sociais, mensalmente, no 
período de 1 ano 

2 01/07/21 30/06/22
 Número de 
publicações 

12
meses

(12 de 10)

 Número de 
publicação 

120
publicações

Indicadores:                                                                                                                
Nº de contratos de trabalho (100%)                                                           

Nº de CLT atualizadas (100%)                                                                             
Nº de convênios entre empresas & IA3 (70%)                                                                                                    

Meios de verificação:                                                                                   
Contrato de Trabalho (Aprendiz)

Carteira de Trabalho (CLT)
Convênios - Programa de Aprendizagem

Agenciador de 
propaganda

Fotógrafo publicitário 
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Objetivo: II

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

6  horas atividade Previsão mensal

3  atividades na semana 36

1  semanas por mês Previsão total

5  mês/meses por ano 180

 Meta 03 - Promover inserção no mercado de trabalho formal, pela Lei nº 10.097/2000, de ao menos 50 adolescentes advindos do M.D.H. 
de ambos os territórios de abrangência (CRAS Araretama e Cidade Nova), no período de 1 ano.

Ação 03
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Realizar entrevistas e dinâmicas em grupo para elaboração 
de Perfis Profissionais de 80 adolescentes advindos do 
M.D.H. de ambos os territórios de abrangência (CRAS

Araretama e Cidade Nova), no período de 1 ano 

2

01/08/2021
01/11/2021
01/02/2022
01/04/2022
01/06/2022

31/08/2021
30/11/2021
28/02/2022
30/04/2022
30/06/2022

 Número de 
Perfis 

Profissionais 

10
meses

(10 de 08)

 Número de 
Perfis 

Profissionais 

80
Perfis 

Profissionais

Indicadores:                                                                                                                  
Nº de contratos de trabalho (100%)                                                              

Nº de CLT atualizadas (100%)                                                                               
Nº de convênios entre empresas & IA3 (70%)                                                                                                                     

Meios de verificação:                                                                                 
Contrato de Trabalho (Aprendiz)

Carteira de Trabalho (CLT)
Convênios - Programa de Aprendizagem

Psicólogo do trabalho

Objetivo: II

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

9  horas atividade Previsão mensal

5  atividades na semana 225

5  semanas por mês Previsão total

12  mês/meses por ano 2700

Meta 04 - Realizar a gestão das atividades de geração de renda do Projeto Aprendiz na Empresa.

Ação 04
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Responsável para execução das atividades de RH em apoio 
aos beneficiários do programa; apoio no processo seletivo 

dos beneficiarios e logistica para encaminamento as 
empresas; processo de inclusão e registro no site do 

Ministério do Trabalho; gestão do relacionamento junto as 
empresas parcerias do programa de aprendizagem; entre 

outras atividades do Projeto Aprendiz na Empresa.

1 01/07/21 30/06/22
 Número de 

grupos 

02

(01 de 20)
(01 de 10)

 Número de 
pessoas 

atendidas 
30

Indicadores:                                                                                                          
Nº de contratos de trabalho (100%)

Nº  Visitas in Loco (100%)                                    
Nº de convênios entre empresas & IA3 (70%)                                                                                                                                                              

Meios de verificação:                                                                                 
Contrato de Trabalho (Aprendiz)

Carteira de Trabalho (CLT)
Convênios - Programa de Aprendizagem

Controle de Prestação de Serviços e Venda
E-mails, Telefonemas, Visitas à Empresas

Planilhas de Controles

Analista I 
(Parcerias, Polos e 

Oficinas) 
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Objetivo: III

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

6  horas atividade Previsão mensal

1  atividades na semana 12

1  semanas por mês Previsão total

10  mês/meses por ano 120

Meta 01 -  Estimular o fortalecimento de vínculos e desenvolvimento psicossocial dos beneficiários, responsáveis e familiares dos beneficiários atendidos pelo projeto ao proporcionar ambiente de escuta, troca de experiências e 
vivências, convivência familiar e comunitário, e socialização.

Ação 01
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Promover encontros regulares mensais para 90 famílias de 
ambos os territórios de abrangência (CRAS Araretama e 

Cidade Nova), em forma de Terapia Comunitária de até 2 
horas por encontro, 2 encontros por mês, por 10 meses, no 

período de 1 ano 

2 01/07/21 30/06/22

 Número de 
grupos

Número de 
encontros 

02

(01 de 45)
(01 de 45)

 Número de 
pessoas 

atendidas

Número de 
encontros 

90

20

Indicadores:                                                                                                          
Nº de encontros planejados (100%)                                                           

Nº de horas por encontro (100%)                                                                    
Nº de participantes (70%)

Frequência dos participantes (70%)                                                                                           
Meios de verificação:                                                                                

Relatório de Monitoramento de Atividades
Registro Fotográfico, Carta Convite
Relatório de Prestação de Contas
Lista de Chamada e Frequência.

Psicólogo

Objetivo: III

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

3  horas atividade Previsão mensal

5  atividades na semana 120

4  semanas por mês Previsão total

12  mês/meses por ano 1440

 Meta 02-  Estimular o fortalecimento de vínculos e desenvolvimento psicossocial dos beneficiários, responsáveis e familiares dos beneficiários atendidos pelo projeto ao proporcionar ambiente de escuta, troca de experiências e 
vivências, convivência familiar e comunitária e de socialização.

Ação 02
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Realizar Atendimentos Psicossociais Individualizados de 
até 1 hora a 70 adolescentes e/ou seus familiares diretos 

de ambos os territórios de abrangência (CRAS Araretama e 
Cidade Nova), no período de 1 ano

2 01/07/21 30/06/22
 Número de 

grupos 

01
(individual) 

sendo média 06 
atendidos por 

mês

 Número de 
pessoas 

atendidas 

70/ano
(atendidos) 

Indicadores:                                                                                                                    
Nº de atendimentos planejados (100%)                                                        

Nº de horas por atendimento (100%)                                                                                               
Meios de verificação:                                                                               

Relatório de Monitoramento de Atividades
Relatório de Prestação de Contas

Formulário de Solicitação
Relação nominal ao Setor Psicossocial
Prontuários, Relatos de Atendimentos

Encaminhamentos

Psicólogo
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Objetivo: IV

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

9  horas atividade Previsão mensal

2  atividades na semana 36

1  semanas por mês Previsão total

2  mês/meses por ano 72

 Meta 01: Promover manutenção do jovem na escola e elevação do nível escolar por meio da democratização da informação e incentivo a formação técnica e superior.

Ação 01
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária Responsável pela Ação Processos Resultados

Duração e Periodicidade

Promover 2 vivências a 60 adolescentes de ambos 
territórios de até 1 dia, que proporcionem ampliação do 

horizonte cultural e o conhecimento da 
realidade/processos profissionais

2
01/11/2021

01/06/2022

30/11/2021

30/06/2022

 Número de 
grupos 

02

(01 de 30)
(01 de 30)

 Número de 
pessoas 

atendidas 
60

Indicadores:                                                                                                          
Nº de atividades planejados (100%)                                                                 
Nº de horas por atividade (100%)                                                                     

Nº de participantes (70%)
Frequência dos participantes (70%)                                                                                                    

Meios de verificação:                                                                              
Relatório de Monitoramento de Atividades

Evidências das Visitas Técnicas, Autorização de 
Saída ao menor de idade, Registro Fotográfico, 

Relatório de Prestação de Contas
Lista de Chamada e Frequência. 

Mobilizador de 
Parcerias e Recursos

Fotógrafo publicitário

Território Início Término Unidade Quantidade Unidade Quantidade

5  horas atividade Previsão mensal

1  atividades na semana 10

1  semanas por mês Previsão total

10  mês/meses por ano 100

Ação 02
Cronograma

Metas
Indicadores de Monitoramento Carga Horária 

 Número de 
pessoas 

atendidas

Número de 
disucssões/p

alestras 

50

10

Indicadores:                                                                                                           
Nº de encontros planejados (100%)                                                                                                       

Nº de horas por encontro (100%)                                                                   
Nº de participantes (70%)

Frequência dos participantes (70%)                                                        
Meios de verificação:                                                                                  

Relatório de Monitoramento de Atividades
Relatório de Prestação de Contas
Lista de Chamada e Frequência.

Coordenador de 
Projetos Sociais

Educador social / 
Voluntários

Responsável pela Ação Processos Resultados
Duração e Periodicidade

Articular discussões e/ou palestras socioeducativas com 
50 adolescentes de ambos os territórios de abrangência de 

até 5 horas, com profissionais especializados com 
abordagem das principais temáticas identificadas, em 1 

encontros por mês, por 10 meses, em 1 ano

2 01/08/21 30/06/22

 Número de 
grupos

Número de 
discussões  

02

(01 de 25)
(01 de 25)

10
(01 de 10)
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3.2. AVALIÇÃO 

Impacto social  esperado Indicadores de avaliação 

 
Contribuir com a democratização das chances 
de ascensão social ,  ampliação dos horizontes 
profissionais  e democratização do acesso à 
educação superior,  por  meio da e levação da 
renda per capita familiar ;  
 
Melhoria das condições econômico-sociais 
das  famílias de baixa renda das comunidades 
atendidas pelo Inst i tuto IA3 do município de 
Pindamonhangaba;  
 
Contribuir para  o  empoderamento dos 
indivíduos em si tuação de vulnerabil idade 
econômica e social  do município de 
Pindamonhangaba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)  Aumento do índice de  renda per capita  
familiar em entre os beneficiár ios 
(população alvo) inseridos no mercado de  
trabalho até 12 meses  depois  do início no  
projeto;  
 
b) Aumento do  índice de estudantes em 
Ensino Técnico, Superior ou Cursos  
Complementares  até  12 meses depois do  
início no projeto;  
 
c)  Diminuição do índice (coeficiente de 
Gini)  de Desigualdade e Renda do Estado de  
São Paulo (0,5768 -  2010) e  Município  de  
Pindamonhangaba (0,5227 - 2010);  
 
d) Diminuição do  Índice de Vulnerabil idade  
Social  Paulista  IPVS decomposto também 
em Municípios (Pindamonhangaba - Grupo 
02 - Vulnerabil idade  mui to baixa – 2010);  
 
e)  Aquisições  dos poderes identi tários,  
econômicos e  sociais.  
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FGTS INSS IR PIS
Vale 

Alimentação
Vale Transporte Férias 13º Salário

Fotógrafo publicitário
(Publicidade)

RPA/PJ/MEI 6 R$ 13,89  R$                   -    R$                   -    R$                    -    R$              -    R$                         -    R$                       -    R$                    -    R$                    -    R$               83,33  R$            1.000,00 

Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de fotografia e
filmagem para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação
de recursos e voluntários . Atenderá a beneficiários do Módulo
Desenvolvimento Humano e Específico do Projeto Aprendiz na Empresa,
podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de
acordo com o mês que irão executar essa atividade.

Agenciador de propaganda
(Publicidade)

RPA/PJ/MEI 100 R$ 7,50  R$                   -    R$                   -    R$                    -    R$              -    R$                         -    R$                       -    R$                    -    R$                    -    R$             750,00  R$            9.000,00 

Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de diagramação e
divulgação para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação
de recursos e voluntários. Atenderá a beneficiários do Módulo
Desenvolvimento Humano e Específico do Projeto Aprendiz na Empresa,
podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de
acordo com o mês que irão executar essa atividade.

Psicólogo do trabalho 
(Perfis Profissionais)

RPA/PJ/MEI 15 R$ 11,11  R$                   -    R$                   -    R$                    -    R$              -    R$                         -    R$                       -    R$                    -    R$                    -    R$             166,67  R$            2.000,00 

Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço relacionados à
ampliação do conhecimento da realidade profissional como simulações de 
processos seletivos, entrevistas semiestruturadas e dinâmicas de grupo
competitivas; identificação e planejamento de ações relacionadas à
escolha da educação superior e carreira profissional; elaboração de Perfis
Profissionais a ser encaminhado às vagas do Programa de Aprendizagem.
Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e
Específico do Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a quantidade
de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão
executar essa atividade.

3.3. RECURSOS HUMANOS
Estimativa de valores a serem recolhidos com recursos humanos 

(CLT, AUTÔNOMO (RPA) E PESSOA JURÍDICA-PJ)

Função
Vínculo

CLT/RPA/
PJ/MEI

Carga 
Horária 
Mensal

Salário Base
Hora (h) ou 

Dia (d)

Encargos Sociais Benefícios Provisões
Custo 

Mensal
Custo 
Anual

Atividades resumidas
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Educador social
(Leitura/Raciocínio/Trabal
ho/Teatro/ Digital)

CLT 100 R$ 17,50  R$      1.820,00  R$      1.833,00  R$                    -    R$     210,00  R$                177,00  R$             150,00  R$                    -    R$       1.609,00 2.509,58  R$         30.502,00 

Responsável pela execução de oficinas de capacitação teórica como,
socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação empresarial,
raciocínio lógico-matemático, leitura e compreensão de texto, ambiente
empresarial, empreendedorismo e outros; oficinas de capacitação teórica
como. oficinas de cursos de Administração, Produção Industrial e Varejo e
outros. Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e
Módulo Específico do Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a
quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês
que irão executar essa atividade

Coordenador de
Portfólio/Programas

CLT 220 R$ 18,86  R$      4.316,00  R$      5.619,78  R$       2.637,14  R$     498,00  R$                177,00  R$             150,00  R$                    -    R$       3.514,85 5.778,55R$          R$         70.017,62 

Responsável pela gestão do programa que inclui definir diretrizes do
projeto; dar direcionamento e trabalhar em conjunto com a Coordenação
Pedagógica e facilitadores na realização e adaptação dos conteúdos para o
modelo digital; juntamente com Rh atuar em processo seletivo de
facilitadores; atuar na condução/mediação das oficinas presenciais e
digitais dos Módulos Específico; fornecer assistência aos facilitadores;
relacionamento com beneficiários diretos e indiretos; elaboração de
Relatórios de Monitoramento; outras atividades administrativas;
Responsável pela gestão dos de todos os profissionais envolvidos no
projeto e programas de assistência e assessoramento.
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Analista II 
Recursos Humanos

CLT 220 R$ 13,64  R$      1.560,00  R$      1.782,90  R$          368,37  R$     180,00  R$                177,00  R$             150,00  R$                    -    R$       1.387,50  R$         4.118,43  R$         25.158,06 

Responsável para execução das atividades de RH em apoio aos
beneficiários do programa; apoio no processo seletivo dos beneficiários e
logística para encaminhamento para as empresas; processo de inclusão e
registro no site do Ministério do Trabalho; gestão do relacionamento
junto as empresas parcerias do Programa de Aprendizagem; avaliação de
atividades compatíveis ao Programa de Aprendizagem; gestão de
convênios e parcerias; prestar suporte administrativo de RH aos projetos
de Geração de Renda; além de apoio nas atividades administrativas do
programa

Analista I 
Parcerias e Gestão de
Polos/Oficinas

CLT 220 R$ 8,64  R$      1.976,00  R$      1.852,50  R$                    -    R$     228,00  R$                177,00  R$             150,00  R$                    -    R$       1.757,50  R$         2.686,96  R$         32.648,50 

Responsável pelo apoio à coordenação, psicólogo e facilitadores, que
inclui acompanhar processos administrativos; suporte na gestão de polos;
atender clientes e fornecedores; realizar cotações e orçamentos; garantir
serviços de conservação e manutenção; prestar apoio logístico;
organização dos espaços físicos para atividades; preparação e controle de
formulários e planilhas de controle de espaços, materiais e insumos;
organização de arquivos e documentos; apoio nas atividades de parcerias
e voluntariado do programa
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Mobilizador de Parcerias e
Recursos

CLT 220 R$ 14,09  R$      3.224,00  R$      3.762,20  R$          883,94  R$     372,00  R$                177,00  R$             150,00  R$                    -    R$       2.742,61  R$         4.291,95  R$         52.052,35 

Responsável pelas atividades de planejamento e execução de atividades
relacionadas à mobilização de parcerias com atuais e novas empresas e
vagas para os beneficiários na condição de Aprendiz; geração de renda por
meio da prestação de serviços em estética e beleza e venda de produtos
artesanais; apoio na realização de eventos (visitas, vivências, experiências
culturais e outros) de ampliação do conhecimento da realidade
profissional; planejamento e realização de eventos institucionais;
mobilização de atividades voluntárias e estimulo ao voluntariad; apoio na
articulação de discussões e/ou palestras socioeducativas com
profissionais especialistas e captação de recursos para a instituição. 

Psicólogo CLT 120 R$ 15,00  R$      1.800,00  R$      1.813,50  R$                    -    R$     216,00  R$                177,00  R$             150,00  R$                    -    R$          832,50  R$         2.817,96  R$         17.300,79 

Responsável pela realização dos encontros regulares mensais em forma
de Terapia Comunitária (Café com Pais) e Atendimentos de Acolhimento e 
Aconselhamento Psicossocial individualizado, apoio nas atividades
socioeducativas e acolhimentos psicossociais dos beneficiários do
programa
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Natureza da Despesa Total Concedente Proponente/Contrapartida
Gêneros Alimentícios 4.500,00R$                  4.500,00R$                 
Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento - Feital 14.700,00R$                7.500,00R$                 7.200,00R$                                                 
Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento - Araretama 6.900,00R$                  3.600,00R$                 3.300,00R$                                                 
Locações Diversas - Transporte 2.000,00R$                  2.000,00R$                 
Outros Materiais de Consumo - Manutenção e Reparo 2.000,00R$                  2.000,00R$                 
Outros Materiais de Consumo - Limpeza e Conservação 2.250,00R$                  1.500,00R$                 750,00R$                                                     
Outros Materiais de Consumo - Materiais Pedagógicos e Insumos 3.000,00R$                  2.250,00R$                 750,00R$                                                     
Outros Serviços de Terceiros - Uniforme 2.566,62R$                  2.566,62R$                 
Outros Serviços de Terceiros - Manutenção 2.000,00R$                  2.000,00R$                 
Outros Serviços de Terceiros - Diagramação/Divulgação 3.000,00R$                  3.000,00R$                 
Utilidades Públ icas -  Internet Feital 1.318,80R$                  659,40R$                     659,40R$                                                     
Utilidades Públ icas -  Internet Araretama 660,00R$                      660,00R$                     
Utilidades Públ icas - Telefone Feital 3.000,00R$                  1.500,00R$                 1.500,00R$                                                 
Utilidades Públ icas - Telefone Araretama 1.200,00R$                  600,00R$                     600,00R$                                                     
Utilidades Públ icas -  Energia Feital 3.600,00R$                  1.800,00R$                 1.800,00R$                                                 
Utilidades Públ icas - Água Feital 1.140,00R$                  570,00R$                     570,00R$                                                     
Recursos Humanos (6)
Fotógrafo publicitário (Publ icidade)

1.000,00R$                  1.000,00R$                 

Recursos Humanos (6)
Agenciador de propaganda (Publicidade)

9.000,00R$                  9.000,00R$                 

Recursos Humano (6)
Psicólogo do trabalho (Perfis Profissionais)

3.200,00R$                  2.000,00R$                 1.200,00R$                                                 

PARTE 4. PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
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Recursos Humanos (5) 
Auxílio Combustível conforme Lei (CLT)

9.720,00R$                  9.720,00R$                 

Recursos Humanos (5) 
Ticket Alimentação conforme Lei (CLT)

11.400,00R$                11.400,00R$               

Recursos Humanos (5)
Educador Social
Técnicos Especial izados 
Módulo Desenvolvimento Humano 
Módulo Específico do Programa de Aprendizagem

22.080,00R$                21.000,00R$               1.080,00R$                                                 

Recursos Humanos (5)
Coordenador Pedagógico (Projetos)

36.000,00R$                -R$                            36.000,00R$                                               

Recursos Humanos (5)
Coordenador de Portfól io/Programas (Programas)

49.800,00R$                49.800,00R$               

Recursos Humanos (5)
Analista II Finanças e Gestão Convênio

24.000,00R$                -R$                            24.000,00R$                                               

Recursos Humanos (5)
Coordenador de Recursos Humanos

33.000,00R$                18.000,00R$               15.000,00R$                                               

Recursos Humanos (5)
Analista I  Parcerias e Gestão de Polos/Oficinas

44.400,00R$                22.800,00R$               21.600,00R$                                               

Recursos Humanos (5)
Mobil izador de Parcerias, Recursos e Voluntariado

37.200,00R$                37.200,00R$               

Recursos Humano (5)
Psicólogo

42.600,00R$                10.800,00R$               31.800,00R$                                               
Recursos Humanos (5)
13º Salário

9.282,50R$                  9.282,50R$                 

Recursos Humanos (5)
Prevência Social

19.615,50R$                19.615,50R$               

Recursos Humanos (5)
Fundo de Garantia

12.768,00R$                12.768,00R$               

Recursos Humanos (5)
PIS

1.596,00R$                  1.596,00R$                 

Recursos Humanos (5)
Imposto de Renda

3.697,32R$                  3.697,32R$                 

TOTAL                     424.194,74                    276.385,34                                                    147.809,40 
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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês
jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22

Gêneros Alimentícios
Al imentação aos  benefi ciários  que perfazem mais  de 2 horas  de oficina s  em 1 dia  e em 
eventos  como Café  com Pais , Vi s i tas  Técnicas, Vivências de  Aprendizado, Experiências  
Cul tura i s  e Evento de Networking  a  beneficiários  atendidos pelo projeto.

                             -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         750,00                       750,00                       750,00                         750,00                        750,00                         750,00                 4.500,00 

Unidade Fei ta l  des tinado exclus ivamente para  atendimento/execução do projeto.                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      1.250,00                    1.250,00                    1.250,00                      1.250,00                     1.250,00                      1.250,00                 7.500,00 

Unidade Araretama des tinado exclus ivamente para  atendimento/execução do projeto.                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         600,00                       600,00                       600,00                         600,00                        600,00                         600,00                 3.600,00 

Locações Diversas
Trans porte necess ário (van/microônivus/onibus) para Vis i tas Técnicas, Vivências de
Aprendizado, Experiências Cul tura is e Eve nto de Networking a jovens e profi ss iona is
dedicados à  execução das  atividades do projeto.

                             -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                        2.000,00                                -                                   -                   2.000,00 

Materia i s para ma nutenção continua do espaço (predia l ) e equipamentos como
computador, ar condicionado e dema is  equipamentos  de us o na execução do programa.

                  2.000,00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                  -                                   -                   2.000,00 

Aquis i ção de consumo básico e diário como materia is de l impeza e higiene como s abão
l iquido, sabonete, papel  higié nico, papel  para  as  mãos, buchas  de l impeza , des infetante, 
água sani tária . saco de li xo, a l cool , vass oura, rodo, es fregão, e outros  relacionados.

                     250,00                               -                         250,00                               -                         250,00                               -                         250,00                               -                         250,00                                 -                          250,00                                 -                   1.500,00 

Aquis i ção de consumo: Ma teria i s didáti cos diversos de apoio para ofi cinas, como papel
sul fi te, caneta, tonner xerox, cartuchos; Aquis ição materia is pedagógicos como apos ti las
de empree ndedori smo, comunicação e design, outros, e outros relacionados , ambos para
uti l ização nas  oficinas.

                             -                                 -                                 -                         250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                         250,00                        250,00                         250,00                 2.250,00 

Uni forme (camis eta gola redonda/colete/avental /ja leco/camis eta polo) de us o diário no
projeto pelos be neficiários participantes, bus cando melhor identificá-los , permiti r
uni formização adequada ao ambiente de tra balho (empres a, s a lão de beleza e
exposições), ge rar senso de pertencimento e garanti r materia i s publ i ci tários (fotografia e
fi lmagem) de qual idade para  conteúdos  de mídias  divers as.

                             -                                 -                                 -                         500,00                               -                      2.066,62                               -                                 -                                 -                                   -                                  -                                   -                   2.566,62 

Mão de obra para manutenção continua do es paço e equipamentos como computador, ar
condicionado e demais equipamentos de uso na execução do progra ma de es paços
exclus ivos  de atendimento ao projeto.

                  2.000,00                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                  -                                   -                   2.000,00 

Serviço de dia gramação e divulgação pa ra regis tro de atividades - mobil i zação de
parce rias , captação de recurs os  e voluntários .

                     250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                       250,00                         250,00                        250,00                         250,00                 3.000,00 

Outros Materiais de Consumo

Outros Serviços de Terceiros

4.1. PLANO DE DESEMBOLSO

RUBRICA (RP-14) JUSTIFICATIVA Total

Locação de Imóveis
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Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Internet

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                  109,90               109,90                109,90                109,90               109,90                109,90                   659,40 

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Internet

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                  110,00               110,00                110,00                110,00               110,00                110,00                   660,00 

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Telefone

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                  250,00               250,00                250,00                250,00               250,00                250,00                1.500,00 

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Telefone

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                  100,00               100,00                100,00                100,00               100,00                100,00                   600,00 

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Energia

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                  300,00               300,00                300,00                300,00               300,00                300,00                1.800,00 

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Energia

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                          -                         -                          -                          -                         -                          -                            -   

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Água

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                    95,00                 95,00                  95,00                  95,00                 95,00                  95,00                   570,00 

Uti l idades  neces sári o para  atendimento dos  objetivos  do projeto e apl i cação das  oficinas  
- Água

                        -                        -                        -                         -                          -                         -                            -   

Utilidades Públicas
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Prestadores  de serviço dedicado a execução de serviço de fotografia  e fi lma gem para  
regi s tro de atividades  - mobil i zação de parceria s , captação de recursos  e voluntários  . 
Atenderá a  benefi ciári os  do  Módulo Desenvolvimento Humano e Específi co do Projeto 
Aprendiz na  Empresa, podendo variar a  qua ntidade de profiss i onai s  e  horas  de execuçã o 
de acordo com o mês  que i rão executar essa  atividade.

                        -                        -                        -                         -                          -                 500,00                        -                         -                          -                  500,00                       -                          -                  1.000,00 

Prestadores  de serviço dedicado a execução de serviço de di agramação e divulgação para  
regi s tro de atividades  - mobil i zação de parceria s , captação de recursos  e voluntários . 
Atenderá a  benefi ciári os  do  Módulo Desenvolvimento Humano e Específi co do Projeto 
Aprendiz na  Empresa, podendo variar a  qua ntidade de profiss i onai s  e  horas  de execuçã o 
de acordo com o mês  que i rão executar essa  atividade.

                        -                900,00              900,00               900,00                900,00               900,00                        -                 900,00                900,00                900,00               900,00                900,00                9.000,00 

Prestadores  de serviço dedicado a execução de serviço rela cionados  à
ampl iação do conhecimento da real idade profi ss ional como s i mulações de processos
seletivos , entrevi s tas semiestruturadas e dinâmicas de grupo competi ti vas ; identifi cação
e planejamento de ações relacionadas à escolha da educação superior e carrei ra
profi ss ional ; elabora çã o de Perfi s Profi ss ionais a ser encami nhado às vagas do Programa
de Aprendizagem. Atenderá a benefi ciá rios do Módulo Desenvolvi mento Humano e
Específico do Projeto Aprendi z na Empresa , podendo vari ar a quantidade de profi ss ionais
e horas  de execuçã o de  acordo com o mês  que irão executa r es sa a ti vidade.

                        -                400,00                      -                         -                  400,00                       -                          -                 400,00                        -                  400,00                       -                  400,00                2.000,00 

Recursos Humanos (06)
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Vale transporte em forma de passe.                         -                        -                        -                         -                          -                         -                          -                         -                          -                          -                         -                          -                            -   

Auxilio combustivel em substituição ao vale transporte.                 720,00              720,00              720,00               720,00                720,00               720,00                900,00               900,00                900,00                900,00               900,00                900,00                9.720,00 

Vale Alimentação aos profissionais conforme previsto em convenção coletiva.                 760,00              760,00              760,00               760,00                760,00               760,00             1.140,00            1.140,00             1.140,00             1.140,00            1.140,00             1.140,00              11.400,00 

Responsável  pe la  execução de ofi cina s  de capaci tação teórica  como, soci a l ização, jogos  
teatra is , i nclusão digi ta l , educação empres aria l , raciocínio lógico-matemático, lei tura  e 
compreensão de texto, ambiente empresaria l , empreendedorismo e  outros ; oficinas  de 
capaci tação teórica  como. oficinas  de cursos  de Adminis tração, Produção Industria l  e  
Varejo e outros . Atenderá a  be nefici ários  do Módulo Desenvolvi mento Humano e Módulo 
Específico do Projeto Aprendiz na  Empresa, podendo va riar a  quanti dade de profi ss ionais  
e  horas  de e xecução de acordo com o mês  que i rão executar essa  ativi dade

             1.750,00           1.750,00           1.750,00            1.750,00             1.750,00            1.750,00             1.750,00            1.750,00             1.750,00             1.750,00            1.750,00             1.750,00              21.000,00 

Responsável pela gestão do programa que inclui defini r di re tri zes do projeto; da r
direcionamento e trabalhar em conjunto com a Coordenação Pedagógica e fa ci l i tadores
na real ização e adaptação dos conteúdos para o modelo digita l ; juntamente com Rh a tua r
e m proce sso seletivo de faci l itadores ; atuar na condução/mediação das oficinas
presencia i s e digita i s dos Módul os Específi co; fornecer ass is tênci a aos faci l i tadores ;
relacionamento com beneficiários diretos e indiretos ; ela bora çã o de Rela tórios de
Moni tora mento; outras atividades a dmi nis trativa s ; Responsável pe la gestão dos de
todos os profi ss ionais envolvi dos no projeto e programas de ass i s tência e
a ssessora mento.

             4.000,00           4.000,00           4.000,00            4.000,00             4.000,00            4.000,00             4.300,00            4.300,00             4.300,00             4.300,00            4.300,00             4.300,00              49.800,00 

Recursos Humanos (05)
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Re spons ável para execução das ati vida des de RH em apoio aos beneficiários do
programa; apoio no processo seleti vo dos benefi ciários e logís ti ca para encaminhamento
pa ra as empresas ; processo de i nclusã o e regi s tro no s i te do Minis tério do Trabalho;
gestão do relacionamento junto as empresas parcerias do Programa de Aprendi za gem;
aval i ação de a tividades compatíve is ao Programa de Aprendi za gem; gestão de convêni os
e parcerias ; prestar suporte admini s trativo de RH aos  projetos  de Geração de Renda; a lém 
de  apoio nas  a tividades  a dmini s trativas  do programa

                        -                        -                        -                         -                          -                         -               3.000,00            3.000,00             3.000,00             3.000,00            3.000,00             3.000,00              18.000,00 

Re spons ável pel o apoio à coordena ção, ps icólogo e fa ci l itadores , que inclui acompanhar
processos adminis tra tivos ; suporte na gestão de polos ; atender cli entes e fornecedores ;
real izar cotações e orçamentos ; garantir serviços de conservação e manutenção; prestar
apoio l ogís tico; organização dos  espaços  fís i cos  para  atividades ; preparação e control e de 
formulários e plani lhas de controle de espaços , materia i s e insumos; organi za çã o de
arquivos  e  documentos ; apoio nas  a ti vida des  de parcerias  e voluntariado do programa

             1.800,00           1.800,00           1.800,00            1.800,00             1.800,00            1.800,00             2.000,00            2.000,00             2.000,00             2.000,00            2.000,00             2.000,00              22.800,00 

Recursos Humanos (05)
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Responsável pelas a tivida des de planejamento e execução de ativi dade s relacionadas à
mobi l ização de parceria s com atuai s e novas empresas e vagas para os benefi ciários na
condição de Aprendiz; geração de renda por meio da prestação de serviços em estéti ca e
beleza  e venda de produtos artesanais ; apoio na real ização de eventos  (vi s itas , vivências , 
experiências cultura i s e outros ) de ampliação do conhecimento da real idade
profi ss ional ; plane jamento e reali zação de eventos insti tuci onai s ; mobi l i zação de
atividades voluntárias e esti mulo ao voluntariad; apoio na a rti culação de discussões
e/ou palestras soci oeducativas com profi ss ionais especia li s ta s e captação de recursos
para  a  insti tuição. 

             3.000,00           3.000,00           3.000,00            3.000,00             3.000,00            3.000,00             3.200,00            3.200,00             3.200,00             3.200,00            3.200,00             3.200,00              37.200,00 

Responsável pela real ização dos encontros regulares mensais em forma de Terapia
Comunitária (Café com Pai s ) e Atendimentos de Acol himento e Aconselhamento
Ps icossocia l individual i zado, apoio na s atividades soci oeducativas e acolhimentos
ps icossocia i s  dos  benefi ciári os  do programa

                        -                        -                        -                         -                          -                         -               1.800,00            1.800,00             1.800,00             1.800,00            1.800,00             1.800,00              10.800,00 

Recursos Humanos (05)
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Encargos  socia i s  conforme Lei  do profi ss ional  CLT que atua no programa. 13º sa lário                         -                        -                        -                         -               5.275,00            4.007,50                        -                         -                          -                          -                         -                          -                  9.282,50 

Encargos  socia i s  conforme Lei  do profi ss ional  CLT que atua no programa. Férias                          -   

Encargos socia i s conforme Lei do profi ss ional CLT que atua no programa . Previdência
Socia l

             1.239,50           1.239,50           1.239,50            1.239,50             1.239,50            2.507,00             1.818,50            1.818,50             1.818,50             1.818,50            1.818,50             1.818,50              19.615,50 

Encargos soci a i s conforme Lei do profi ss ional CLT que atua no programa. Fundo de
Garantia

                844,00              844,00              844,00               844,00                844,00               844,00             1.284,00            1.284,00             1.284,00             1.284,00            1.284,00             1.284,00              12.768,00 

Encargos  socia i s  conforme Lei  do profi ss ional  CLT que atua no programa. PIS                 105,50              105,50              105,50               105,50                105,50               105,50                160,50               160,50                160,50                160,50               160,50                160,50                1.596,00 

Encargos  socia i s  conforme Lei  do profi ss ional  CLT que atua no programa. I .R.                 308,11              308,11              308,11               308,11                308,11               308,11                308,11               308,11                308,11                308,11               308,11                308,11                3.697,32 

           19.027,11         16.077,11         15.927,11          16.427,11           21.852,11          23.768,73           25.976,01          27.026,01           26.876,01           29.526,01          26.876,01           27.026,01            276.385,34 

Recursos Humanos (05)

TOTAL

Valor Total de Recursos a serem aplicados                                                                                                         276.385,34 
Contrapartida                                                                                                         225.966,40 
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Identificação da Despesa Justificativa

Gêneros Al imentícios
Alimentação aos beneficiários que perfazem mais de 2 horas de oficinas em 1 dia e em eventos como Café com Pais, Visitas
Técnicas, Vivências de Aprendizado, Experiências Culturais e Evento de Networking  a beneficiários atendidos pelo projeto.

Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento - Feital Unidade Feital destinado exclusivamente para atendimento/execução do projeto.
Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento - Araretama Unidade Araretama destinado exclusivamente para atendimento/execução do projeto.

Locações Diversas - Transporte
Transporte necessário (van/microônivus/onibus) para Visitas Técnicas, Vivências de Aprendizado, Experiências Culturais e
Evento de Networking  a jovens e profissionais dedicados à execução das atividades do projeto.

Outros Materiais de Consumo - Manutenção e Reparo
Materiais para manutenção continua do espaço (predial) e equipamentos como computador, ar condicionado e demais
equipamentos de uso na execução do programa.

Outros Materiais de Consumo - Limpeza e Conservação
Aquisição de consumo básico e diário como materiais de limpeza e higiene como sabão liquido, sabonete, papel higiénico,
papel para as mãos, buchas de limpeza, desinfetante, água sanitária. saco de lixo, alcool, vassoura, rodo, esfregão, e outros
relacionados.

Outros Materiais de Consumo - Materiais Pedagógicos e Insumos
Aquisição de consumo: Materiais didáticos diversos de apoio para oficinas, como papel sulfite, caneta, tonner xerox,
cartuchos; Aquisição materiais pedagógicos como apostilas de empreendedorismo, comunicação e design, outros, e outros
relacionados, ambos para utilização nas oficinas.

Outros Serviços de Terceiros - Uniforme 

Uniforme (camiseta gola redonda/colete/avental/jaleco/camiseta polo) de uso diário no projeto pelos beneficiários
participantes, buscando melhor identificá-los, permitir uniformização adequada ao ambiente de trabalho (empresa, salão de
beleza e exposições), gerar senso de pertencimento e garantir materiais publicitários (fotografia e filmagem) de qualidade
para conteúdos de mídias diversas.

Outros Serviços de Terceiros - Manutenção
Mão de obra para manutenção continua do espaço e equipamentos como computador, ar condicionado e demais
equipamentos de uso na execução do programa de espaços exclusivos de atendimento ao projeto.

Outros Serviços de Terceiros - Diagramação/Divulgação
Serviço de diagramação e divulgação para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e
voluntários.

Uti l idades Públicas -  Internet Feital Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Internet
Uti l idades Públicas -  Internet Araretama Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Internet
Uti l idades Públicas - Telefone Feital Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Telefone
Uti l idades Públicas - Telefone Araretama Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Telefone
Uti l idades Públicas -  Energia Feital Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Energia
Uti l idades Públicas -  Energia Araretama Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Energia
Uti l idades Públicas - Água Feital Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Água
Uti l idades Públicas - Água Araretama Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Água

Recursos Humanos (6)
Fotógrafo publicitário (Publicidade)

Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de fotografia e filmagem para registro de atividades - mobilização de
parcerias, captação de recursos e voluntários . Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e Específico do
Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que
irão executar essa atividade.

Recursos Humanos (6)
Agenciador de propaganda (Publicidade)

Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de diagramação e divulgação para registro de atividades - mobilização
de parcerias, captação de recursos e voluntários. Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e Específico
do Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que
irão executar essa atividade.

Recursos Humano (6)
Psicólogo do trabalho (Perfis Profissionais)

Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço relacionados à
ampliação do conhecimento da realidade profissional como simulações de processos seletivos, entrevistas semiestruturadas
e dinâmicas de grupo competitivas; identificação e planejamento de ações relacionadas à escolha da educação superior e
carreira profissional; elaboração de Perfis Profissionais a ser encaminhado às vagas do Programa de Aprendizagem. Atenderá
a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e Específico do Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a
quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão executar essa atividade.

4.2. JUSTIFICATIVAS DAS DESPESAS
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Recursos Humanos (5)
Vale Transporte conforme Lei (CLT)

Vale transporte em forma de passe.

Recursos Humanos (5) 
Auxíl io Combustível  conforme Lei (CLT)

Auxilio combustivel em substituição ao vale transporte.

Recursos Humanos (5) 
Ticket Al imentação conforme Lei  (CLT)

Vale Alimentação aos profissionais conforme previsto em convenção coletiva.

Recursos Humanos (5)
Educador Social
Técnicos Especial izados 
Módulo Desenvolvimento Humano 
Módulo Específico do Programa de Aprendizagem

Responsável pela execução de oficinas de capacitação teórica como, socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação
empresarial, raciocínio lógico-matemático, leitura e compreensão de texto, ambiente empresarial, empreendedorismo e
outros; oficinas de capacitação teórica como. oficinas de cursos de Administração, Produção Industrial e Varejo e outros.
Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e Módulo Específico do Projeto Aprendiz na Empresa,
podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão executar essa atividade

Recursos Humanos (5)
Coordenador de Portfólio/Programas (Programas)

Responsável pela gestão do programa que inclui definir diretrizes do projeto; dar direcionamento e trabalhar em conjunto
com a Coordenação Pedagógica e facilitadores na realização e adaptação dos conteúdos para o modelo digital; juntamente
com Rh atuar em processo seletivo de facilitadores; atuar na condução/mediação das oficinas presenciais e digitais dos
Módulos Específico; fornecer assistência aos facilitadores; relacionamento com beneficiários diretos e indiretos; elaboração
de Relatórios de Monitoramento; outras atividades administrativas; Responsável pela gestão dos de todos os profissionais
envolvidos no projeto e programas de assistência e assessoramento.

Recursos Humanos (5)
Coordenador de Recursos Humanos

Responsável para execução das atividades de RH em apoio aos beneficiários do programa; apoio no processo seletivo dos
beneficiários e logística para encaminhamento para as empresas; processo de inclusão e registro no site do Ministério do
Trabalho; gestão do relacionamento junto as empresas parcerias do Programa de Aprendizagem; avaliação de atividades
compatíveis ao Programa de Aprendizagem; gestão de convênios e parcerias; prestar suporte administrativo de RH aos
projetos de Geração de Renda; além de apoio nas atividades administrativas do programa

Recursos Humanos (5)
Analista I  Parcerias e Gestão de Polos/Oficinas

Responsável pelo apoio à coordenação, psicólogo e facilitadores, que inclui acompanhar processos administrativos; suporte
na gestão de polos; atender clientes e fornecedores; realizar cotações e orçamentos; garantir serviços de conservação e
manutenção; prestar apoio logístico; organização dos espaços físicos para atividades; preparação e controle de formulários e
planilhas de controle de espaços, materiais e insumos; organização de arquivos e documentos; apoio nas atividades de
parcerias e voluntariado do programa

Recursos Humanos (5)
Mobil izador de Parcerias, Recursos e Voluntariado

Responsável pelas atividades de planejamento e execução de atividades relacionadas à mobilização de parcerias com atuais
e novas empresas e vagas para os beneficiários na condição de Aprendiz; geração de renda por meio da prestação de serviços
em estética e beleza e venda de produtos artesanais; apoio na realização de eventos (visitas, vivências, experiências culturais 
e outros) de ampliação do conhecimento da realidade profissional; planejamento e realização de eventos institucionais;
mobilização de atividades voluntárias e estimulo ao voluntariad; apoio na articulação de discussões e/ou palestras
socioeducativas com profissionais especialistas e captação de recursos para a instituição. 

Recursos Humano (5)
Psicólogo

Responsável pela realização dos encontros regulares mensais em forma de Terapia Comunitária (Café com Pais) e
Atendimentos de Acolhimento e Aconselhamento Psicossocial individualizado, apoio nas atividades socioeducativas e
acolhimentos psicossociais dos beneficiários do programa

Recursos Humanos (5)
13º Salário

Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. 13º salário

Recursos Humanos (5)
Férias

Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Férias

Recursos Humanos (5)
Prevência Social

Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Previdência Social

Recursos Humanos (5)
Fundo de Garantia

Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Fundo de Garantia

Recursos Humanos (5)
PIS

Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. PIS

Recursos Humanos (5)
Imposto de Renda

Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. I.R.
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4.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Modo Periodicidade 
Apresentação de Notas fiscais eletrônicas, faturas, 
comprovantes fiscais, RPA, holerite. 
 
Apresentação de Plano de Ação, Relatórios de 
Monitoramento de Atividades Mensais, Relatórios de 
Prestação de Contas Mensais e Relatório de Atividades 
Anual das ações do programa, assim como relatório de 
demonstração financeira, contendo notas fiscais 
eletrônicas, faturas, cupons fiscais, RPAs, holerites, 
extratos bancários e conciliações. 

Mensalmente ou conforme por orientado pelo 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e 

departamentos municipais correlatos 

 

 
  

Especificação Quantidade Valor Unitário Valor Total
0  R$                      -    R$                         -   

Sub-total (horas) 0  R$                      -    R$                        -   
Notebook Samsung Core i5-7200U 8GB 1TB Tela 15.6” Windows 10 10  R$          2.800,00  R$          28.000,00 
Carteiras Universitárias Novas 80  R$             225,00  R$          18.000,00 
Datashow/Projetores 5  R$             800,00  R$            4.000,00 
Ar Condicionado Split 1200 BTU/s Frio - Eletrolux Turbo TI/TE12F 3  R$          1.200,00  R$            3.600,00 
Fiat Doblo ELX 1.8 2008 - Tabela FIPE 2020 1  R$       24.557,00  R$          24.557,00 

Sub-total (itens) 100  R$         5.347,00  R$         78.157,00 
 R$         78.157,00 

Anexo Complementar - Moveis e Equipamentos - Contrapartida

Total
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PARTE 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

 
                                                            

PARTE 7. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PROPOSTA 

NOME: GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 
CARGO: COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS 
RG.: 48.735.112-5 
CPF.: 409.147.038-62 
TELEFONE CONTATO: (12) 3641-6608 / (12) 3637-5416 / (12) 99190-4670 

 
 

Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2020. 
 
 
 

                                                
___________________________________ 

Nome Completo 
Presidente/Responsável Legal 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome Completo 

Coord. de Projetos Sociais/Responsável Técnico 


