
Projeto
Educação para o 

Trabalho 
FUMCAD

Vigência 31/12/2021 - 30/06/2022

Função Modalidade 
Contratual

Responsabilidades Previsão Valor Anual

Fotógrafo publicitário
(Publicidade)

PJ

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.

1.000,00R$                   

Agenciador de 
propaganda
(Publicidade)

PJ

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.

3.000,00R$                   

Técnico Especializado
(Perfis Profissionais)

PJ

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.

596,35R$                      

Técnico Especializado PJ

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

4.800,00R$                   

Educador Social CLT

Responsável pela gestão do projeto que inclui atividades 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; relacionamento com os 
beneficiários diretos e indiretos; outras atividades administrativas de coordenação do Módulo 
Desenvolvimento Humano

10.028,07R$                 

 Coord. de 
Portfólio/Programas

CLT

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.

30.868,83R$                 

Analista II
Recursos Humanos

CLT

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

21.907,59R$                 

Analista I
Parcerias e Gestão de
Polos/Oficinas

CLT

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

9.494,47R$                   

Mobilizadorde 
Parceriase
Recursos

CLT

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. 

11.087,10R$                 

92.782,41R$                 

Recursos Humanos - Termo de Fomento nº 17/2021 - Aditamento 01/2021

Total


