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PROGRAMA DE TRABALHO 

 
1. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA  
Nome do Órgão: 
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES 
CNPJ: 
10.333.399/0001-86 
Esfera Administrativa: 
Organização Social 
Endereço: 
RUA DO PIZA, 137 

Bairro: 
SANTA 
TEREZA 

Cidade: 
OLINDA 

UF: 
PE 

CEP: 
53.010-110 

Fone: 
81. 4141-0589 

Fax: 
81. 4141-0589 

Nome do Representante: 
MANASSÉS MANOEL DOS SANTOS 
Cargo: 
DIRETOR GERAL 
CPF: 
080.372.054-87 
 

RG: 
898050  

Orgão Expedidor: 
SSP/ PE 

Endereço: 
RUA DAS PERNAMBUCANAS, 
194, APTO. 405 

Bairro: 
GRAÇAS 

Cidade: 
RECIFE 

UF: 
PE 

CEP: 
52.011-010 

Fone: 
(81) 4141-0589 

Fax: 
(81) 4141-0589 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

2.1 TÍTULO DO PROGRAMA: 
 
Programa Vida Nova - Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e 
Rua. 
 
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:  
O objeto do presente instrumento é a contratação de entidade civil sem fins lucrativos, 
qualificada como OS, para execução de atividades/ações socioeducativas , 
socioassistenciais e de qualificação profissional que serão realizadas no Centro da 
Juventude de Santo Amaro - Recife, para o atendimento a 100 jovens e adultos em 
situação de risco pessoal e/ou social e de rua, no âmbito da proteção social especial de 
média e alta complexidade, por meio do PROGRAMA VIDA NOVA - Pernambuco 
Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua. 
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3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

 
A execução dos serviços vigorará por um prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, a ser prorrogado, por interesse das partes, de acordo com a legislação 
vigente, demonstrada a consecução dos objetivos estratégicos e das metas 
estabelecidas e, ainda, a indicação, garantia e aprovação dos recursos orçamentários 
necessários para as despesas. 

  
 
4. JUSTIFICATIVA: 

 
A Constituição Federal no Capítulo II, Art. 6º afirma que são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. Sendo a assistência social, direito do 
cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (Art.1º LOAS) e 
nesse ínterim, o Estado de Pernambuco através de políticas públicas tem o 
compromisso de prevenir, fortalecer, garantir e ampliar o enfrentamento das situações 
de violação aos direitos sociais dos indivíduos.  
 
Vale destacar que, o quantitativo de pessoas em situação de rua no Brasil, segundo 
estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com base em dados 
do Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo SUAS), em 2016 foram 
contabilizadas 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil (NATALINO, 2016). Em 
Recife, a Prefeitura fez uma contagem em setembro de 2019 e identificou mais de 
1.600 pessoas em situação de rua nesta cidade. É importante frisar que o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza censos desde 1872 e, no entanto, 
as pessoas em situação de rua nunca foram incluídas em suas pesquisas. No que se 
refere à população Atendida nos Centros Pop através do Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, no ano de 2018 foram realizados 23.387 atendimentos 
às 9.842 pessoas distribuídas entre os sete municípios do estado que possuem este 
equipamento.Em relação ao perfil das pessoas atendidas no Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua, os números registrados no RMA mostram que 
prevalecem pessoas do sexo masculino em todas as faixas de idade. Em números 
percentuais, foram registradas 87% do sexo masculino; dentre estas 5.397 estão na 
faixa etária de 18 a 19 anos e 2.729 comparecem na faixa de 40 a 59 anos.  
Vale destacar que no ano anterior o número de migrantes registrados no RMA foi de 
1.536 pessoas; isso significa aumento de 82,53% no período de um ano. O dado 
sinaliza o crescente número de migrantes que chegaram ao estado sem passar pelo 
fluxo da Operação Acolhida, instrumento de ação do Estado Brasileiro, destinado a 
apoiar, com pessoal, material e instalações, a organização das atividades necessárias 
ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente do fluxo 
migratório no país.  
Os serviços ofertados para pessoas em situação de rua, tanto nos Centros Pop como 
nos CREAS mostram que predominam pessoas do sexo masculino. No entanto, 
embora em número menor, faz necessário um olhar atento para as questões de 
gênero, uma vez que são as mulheres que lidam cotidianamente com situações que 
envolvem sua sexualidade. E para aquelas que vivem em situação de rua, a 
vulnerabilidade em relação à violência sexual é ainda maior.  
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A Política Nacional para a População em Situação de Rua (2009) estabelece diretrizes 
e rumos que possibilitem a (re)integração destas pessoas às suas redes familiares e 
comunitárias, o acesso pleno aos direitos garantidos aos cidadãos brasileiros, o acesso 
a oportunidades de desenvolvimento social pleno. Essa população é 
predominantemente masculina, de cor preta e parda, com níveis de renda e 
escolaridade baixos e com histórico de conflito familiar, desemprego, vivência de uso 
abusivo de drogas. 
 
A importância da família no contexto da vida social - explicitada no texto constitucional 
e em diversas legislações específicas - não garante a proteção integral necessária aos 
adolescentes/jovens/adultos, sobretudo àqueles que pertencem a famílias 
pauperizadas. Estudos referentes à família como lugar de proteção social apresentam 
três esferas como responsáveis pelo bem-estar dos indivíduos: família, sociedade e 
Estado, destacando que o Estado deve prover as condições para que as famílias e a 
sociedade consigam efetivamente cumprir seu papel de assegurar a proteção integral 
 de seus membros. 
 
As políticas sociais têm colocado em evidência o trabalho com as famílias, propondo-
se a acompanhar não apenas o indivíduo isolado, mas toda a família.  Apesar da 
orientação de que sejam realizadas intervenções que objetivem a efetiva garantia de 
direitos, as políticas sociais vêm, ainda, se caracterizando pelas suas ações pontuais e 
compensatórias (assistencialistas) principalmente no âmbito da Política de Assistência 
Social, muitas vezes mantendo o caráter filantrópico, com a manutenção de ações 
clientelistas e com ênfase nos programas de transferência de renda (Behring & 
Boschetti, 2011).  Sendo a construção do SUAS um processo contínuo, há críticas 
sobre a matricialidade sociofamiliar ao considerá-la como um mecanismo de vigilância 
e controle, que pune e acaba delegando exclusivamente à família a responsabilidade 
pela proteção social, principalmente tendo em vista que a família em referência é a 
família pobre, cuja condição socioeconômica dificulta o acesso a recursos de diversas 
ordens, necessários para a proteção dos seus membros.  
 
A preponderância da família como referência fundamental nos diferentes sistemas de 
proteção social na América Latina vem sendo reveladora de amplas discussões quanto 
ao papel desta e do Estado na satisfação das necessidades humanas da população, 
embora sob diferentes perspectivas.  Os elementos de análises sobre a centralidade da 
família nas políticas sociais estão direcionados para as transformações provocadas 
pela globalização, assim, os estudos são direcionados no sentido da necessidade das 
políticas sociais se valerem destas mudanças e minimizar a situação de pobreza das 
famílias, indicando que a razão de existir do trabalho social com a família é a proteção 
social adequada e, nessa perspectiva deve ser capaz de criar uma nova relação entre 
indivíduo e coletivos redefinindo o campo comum dos direitos e obrigações, 
distanciando a priorização do campo das obrigações das famílias sem reconhecer 
direitos e conquistas que ainda não foram viabilizadas pelo estado. 
 
A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993) define a proteção social como 
política pública de Estado e direito do cidadão, um importante avanço no sistema de 
proteção social brasileira. Desde a aprovação da LOAS, esta política pública vem 
sendo debatida e está instituindo uma construção política a partir de princípios 
explicitados na Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), dos quais 
podemos destacar: uma visão social capaz de entender que a população tem 
necessidades, e também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser 
desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode considerar apenas as 
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ausências (o que falta), devem contemplar também as presenças (o que existe), até 
mesmo como desejos de superar a situação atual; uma visão social capaz de identificar 
as forças, e não as fragilidades, que as diversas situações de vida apresentam. 
 
Em face de todo o exposto acima, o Centro da Juventude configura-se no contexto da 
Política de Assistência Social no Estado de Pernambuco como um espaço de inclusão 
e promoção social de indivíduos com direitos violados, tendo como objetivo 
re(significar) e potencializar projetos de vida. E neste ínterim, vem buscando pautar 
suas atividades e ações na luta incessante pelo pertencimento e protagonismo social 
destas pessoas, alijardas do sistema capitalista. As atividades e ações ofertadas no 
Centro da Juventude visam a integralidade do ser humano, tomando como base o 
indivíduo, as circunstâncias e a família, elevando a sua condição de cidadão e 
protagonista de sua própria história. O primeiro Ciclo das atividades está direcionado 
a qualificação social para elevar a autoestima, a escolarização e o protagonismo do 
público atendido pelo serviço, seguido do segundo Ciclo que se destina a qualificação 
profissional e prática, buscando o desenvolvimento das habilidades e potencialidades 
profissionais, além de estimular o espírito empreendedor. 

 
5. OBJETIVO GERAL: 

 
Atender 100 jovens e adultos, na faixa etária de 18 a 30 anos, em situação de risco 
pessoa e/ou social pessoal, prioritariamente os que se encontram em situação de rua, 
através de atividades e ações de prevenção e intervenção social, no âmbito da 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 
 
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Realizar escuta humanizada e qualificada sobre a história de vida de cada sujeito 

com o intuito de construir conjuntamente o seu PIA – Plano Individual de 
Atendimento; 

b) Realizar avaliação orgânica, psicológica e social que possibilite uma conclusão a 
respeito das vulnerabilidades e riscos que afetam a vida do sujeito; 

c) Garantir o direito dos jovens e adultos, através de ações de prevenção, inclusão, 
proteção e promoção social; 

d) Promover a inclusão dos jovens e adultos nas ações socioassistenciais e demais 
políticas públicas; 

e) Encaminhar os beneficiários do serviço e seus familiares para retirada da 
documentação civil e/ou realizar ações de cidadania dentro da própria Unidade com 
tal finalidade; 

f) Fomentar ações de prevenção redução de danos ao consumo de substâncias 
psicoativas, bem como encaminhar as unidades de tratamento do uso nocivo e 
dependência; 

g) Desenvolver habilidades, potencialidades e talentos do público atendido; 
h) Promover ações socioeducativas que contribua para o fortalecimento dos vínculos 

familiares, elevação da autoestima, conquista da autonomia e resgate da cidadania; 
i) Desenvolver metodologias criativas, estimulantes, interativas, incentivadoras de 

pesquisa, onde os jovens e adultos possam construir o seu saber num ambiente de 
liberdade e de responsabilidade, respeitando direitos, deveres e valores para a vida 
e sua cidadania; 

j) Inserir o público atendido pelo serviço em cursos profissionalizantes, objetivando  
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práticas de trabalho e renda, de empreendedorismo; 
 
k) Além dos cursos profissionalizantes, promover oficinas de formação (como por 

exemplo: circo, teatro, grafite, música, fotografia, imagem e som, dentre outras) que 
permitam ao público atendido o empreendedorismo e sustentabilidade; 

l) Fomentar ações que estimulem atividades de práticas de economia solidária;  
m) Promover atividades culturais, lúdicas, de lazer e esporte, de inclusão digital, de 

redução de danos, de práticas integrativas e complementares (PICs) e grupos 
operativos; 

n) Desenvolver rotineiramente oficinas de teatro, atividades culturais, celebrações, 
jogos, dentre outras atividades que possibilitem que os jovens e adultos, 
promovendo a identidade cultural, a sociabilidade e as relações interpessoais; 

o) Encaminhar o público do serviço a rede formal de ensino e acompanhar sua 
permanência e desenvolvimento, estimulando a ampliação do grau escolar e, 
portanto, do universo do conhecimento; 

p) Promover o atendimento as famílias visando estimular a construção e/ou 
fortalecimento de vínculos afetivos, comunitários e sociais; 

q) Fomentar o exercício de uma gestão democrática voltada para o projeto 
pedagógico do Centro, elaborando ações para sustentabilidade de um trabalho 
coletivo, integrativo, participativo e criativo. Através de atividades de colegiado, 
comitê, fórum com o público do serviço, mensalmente; 

r) A qualificação profissional será ofertada na Unidade, bem como também, através 
da oferta de cursos profissionalizantes advindos de parcerias firmadas com o 
Sistema S e demais organizações educacionais para este fim. E neste interim, deve 
se levar em consideração os desejos, competências e habilidades do público do 
serviço 

 
6. PÚBLICO ALVO: 

 
a) A falta de prevenção ou o aprofundamento das situações de vulnerabilidade 

poderão originar situações de risco social decorrentes da exposição à violência, 
exploração, negligência, dentre outras violações de direitos emergentes ou já 
estabelecidas. (Filho, Paulo de Souza, artigo GESUAS, 2017) Assim sendo, O 
Centro da Juventude de Santo Amaro atenderá jovens e adultos nos seguintes 
perfis: 

b) 1. Situação de rua nas suas diversas formas (moradia, medicância, trabalho 
informal, uso abusivo de drogas, prostituição); 

c) 2. Violência física, psicológica, negligência; 
d) 3. Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 
e) 4. Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa 

ou medida de proteção;  
f) 5. Dependência química;  
g) 6. Vivência de trabalho infantil; 
h) 7. Usuários que estão sob acolhimento institucional (abrigos) e/ou ; 
i) 8. Adultos que cumprem penas alternativos ou egressos e liberados do sistema 

penitenciário. 
 
 
7. METODOLOGIA 

 
O público atendido pelo Centro da Juventude de Santo Amaro serão inseridos em 
atividades promotoras da elevação de autoestima, emponderadoras e de protagonismo 
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social, que acontecerão por um período de 12 (doze) meses. Sendo estas 
desenvolvidas através das seguintes etapas: 
 
Ciclo 1 Qualificação Social – Promoção e Protagonismo Social (11 meses) 
 
Metodologia: Desenvolvimento de atividades e ações promotoras e estimuladoras de 
pertencimento, de autoestima e de cidadania.  
 
Atividades e ações: 
j) Intervenção psicossocial que deverá realizar o acolhimento, a escuta qualificada, 

humanizada e diagnóstica do perfil do público atendido; 
k) Apoio psicossocial através de visitas domiciliares e institucionais, grupos com 

gestantes, grupos familiares, dentre outros; 
l) Promoção de ações voltadas a saúde e qualidade de vida; 
m) Encaminhamento para inserção ou reinserção na escola formal, bem como o 

acompanhamento escolar contínuo e sistemático; 
n) Realização de encaminhamentos para atendimento de demandas trazidas do 

público atendido e seus familiares à rede socioassistencial, demais políticas 
públicas e sistema de garantia de direitos; 

o) Encaminhamento para retirada da documentação civil básica (Registro de 
nascimento, RG, CPF, CTPS e Reservista) e abertura de conta bancária para 
transferência de incentivo financeiro ofertado pelo serviço; 

p) Acesso à tecnologia da informação e atividades correlacionadas a área; 
q) Desenvolvimento de atividades laborativas, culturais, esportivas, inclusão digital, 

grupos operativos, dentre outras; 
r) Emprego de temas contemporâneos transversais de forma interdisciplinar (ética, 

cidadania, juventude e participação social, sustentabilidade e meio ambiente, saúde 
e qualidade de vida, educação em direitos humanos, vida familiar e social, 
educação alimentar e nutricional, diversidade cultural, ciência e tecnologia, 
prevenção e cuidado as dependências químicas, dentre outros). Esses temas 
despertam no sujeito o sentido de pertença social e individual, uma vez que 
propiciam uma conexão com sua realidade de vida; 

s) Fortalecimento dos direitos e deveres do público atendido no serviço, através dos 
grupos operativos, grupo colegiado e outras atividades para este fim; 

t) Fortalecimentos dos vínculos afetivos, sociais e comunitários através dos trabalhos 
em grupo, atividades de sociabilidade e interação;  

u) Favorecimento do protagonismo social do público atendido na resolução de conflitos 
a partir de suas próprias experiências e histórias de vida; 

v) Possibilitar a participação de familiares dos jovens através de ações sistemáticas e 
continuadas, desenvolvidas por meio de oficinas motivacionais e de 
emponderamento social, grupos de diálogo, reuniões mensais que propiciem o 
resgate e fortalecimento dos vínculos; 

w) Favorecimento da participação comunitária em ações do Centro da Juventude, 
objetivando a interação e a integração comunidade/unidade; 

 
Em síntese, atividades e ações voltadas aos princípios da participação social e política, 
da cultura de paz e solidariedade, da liberdade de expressão e da convivência 
saudável, da diversidade, igualdade e da não discriminação, da equidade e justiça 
social. 
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Ciclo 2 Qualificação Profissional e Prática – Potencialização das habilidades , 
aptidões e competências (5 meses) 
 
Metodologia: Desenvolvimento de atividades que promovam e despertem desejos, 
habilidades e competências articuladas às necessidades do mundo do trabalho, 
qualificando e estimulando o público do serviço na construção de seu projeto 
profissional. 
 
Neste ciclo, o jovem e adulto passará por uma avaliação de potencial (antes e após 
cada módulo do curso) realizada pela equipe técnica do Centro que considerará o 
conhecimento e a aprendizagem, o desempenho da leitura e da escrita, a socialização, 
a freqüência e a participação efetiva nas atividades, o desenvolvimento de habilidades 
e potencialidades.  

Vale destacar que neste ciclo deverá ser realizado em coparticipação com o público do 
serviço um contrato de convivência, levando se em consideração os seguintes pontos: 
o respeito, a assiduidade, o interesse, dentre outras atitudes positivas. 

Atividades e ações: 
a) Inserção do público do serviço em cursos profissionalizantes considerando suas 
aptidões e identificação, ofertados pelo Centro e também, através das parcerias 
firmadas com o Sistema S e afins; 
b) Promoção de atividades e ações de coaching pessoal ou coaching de vida, 
oportunizando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal; 
c) Desenvolvimento de atividades e ações que promovam o marketing pessoal, através 
de palestras que motivem o jovem a ser ator transformador de sua realidade de vida, 
inserindo se social e profissionalmente no mundo globalizado. 
 
Em síntese, atividades e ações que promovam a elevação do universo do 
conhecimento e o desenvolvimento potencial e laboral do ser humano.  
 
Importante destacar a necessidade de construção de uma proposta pedagógica 
norteadora das atividades e ações de qualificação social e profissional desenvolvidas 
no Centro. 
 
Carga Horária da Qualificação Profissional e Prática: 40 horas/mês –total 360 
horas/aula/ano (Cada módulo dos Arcos de Ocupação terá carga horária de acordo 
com o funcionamento de cada curso entre 90 e ou 120 horas/aulas, entre teoria e 
prática); dependendo do Arco de Ocupação que poderá ter 3 ou 4 módulos.  
 
Arcos Ocupacionais e módulos 
CURSO 1 – Cabeleleiro 
 

Carga Horária 
 

180 h/a 
CURSO 2 –  Barbeiro  

 
180 h/a 

CURSO 3 - Construção Civil 
Módulos: ladrilheiro (60h), gesseiro 
(80h), pintor de parede (60h), 
trabalhador de manutenção de 
edificações – revestimento (40h). 

 
 

240 h/a 
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CURSO 4 - Estética para salão de 
Beleza  
Módulos: Design de Sobrancelhas, 
Alongamento de Cílios e Depilação.  

 
240 h/a 

CURSO 5 - Serviços domésticos 
Módulos: Faxineiro (a) (80h), porteiro 
(100h), serviços gerais (60h). 

240 h/a 

 

Ciclo 3 – Experiências práticas (3meses) 

Metodologia: Desenvolvimento de atividades e habilidades práticas, estágios que 
promovam a vivência e experiência na qualificação profissional desenvolvida, 
ampliando o universo laboral do indivíduo. 
 

Outras atividades a serem realizadas no Centro da Juventude direcionadas ao exercício 
do empreendedorismo: 

1. Artístico-cultural (teatro, música, expressões corporais, artes manuais e artesanato, 
grafite). 

2. Linguagem, Comunicação e Imagem (rádio jovem, folhetim da juventude, fórum 
juvenil, rimas e versos: cordel, rap, parodia, embolada, espaço coletivo de leitura, 
fotografia, curta-metragem, cine debate, estamparia ). 

3. Desporto (práticas integrativas e complementares – PICs, técnicas de relaxamento, 
espaço das emoções, atividade de esporte e jogos lógicos). 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:  

 
8.1 Cronogramas de Atividades e Ações a serem desenvolvidos no Centro da Juventude 

 

Meta Especificação 
Ind. Físico Duração 

Unid Quant Início Término

01: Centro da  
Juventude de 
Santo Amaro 

Mobilização, inscrição e 
seleção de jovens e adultos 
que vivenciam violações de 
direitos. 

Atendimento 
de jovens e 
adultos em 
situação de 
risco pessoal 
e/ou social 

100 
beneficiários e 
seus familiares 

Mês 01 
 

Mês 01
 

Promoção de apoio, 
orientação, atendimento e 
acompanhamento 
psicossocial e pedagógico, 
inclusão social, profissional  
e vivências práticas de 
jovens e adultos que 
vivenciam violações de 
direitos. 

Atendimento 
de jovens e 
adultos em 
situação de 
risco pessoal 
e/ou social 

100 
beneficiários e 
seus familiares 

Mês 02 
 

Mês 12
 

 

Atividades 
1º 

mês 
2ºmês 3ºmês 4º 

mês 
5º 

mês 
6º 

mês 
7º 

mês 
8º 

mês 
9º 

mês 
10º 
mês 

11º 
mês 

12º mês

Mobilização, inscrição e 
seleção de que vivenciam 

violações de direitos. 

X   
         

Planejamento das ações 
para  execução das 

etapas a serem 
desenvolvidas no Centro 
da Juventude de Santo 
Amaro, a ser realizada 

entre a SDSCJ e a 
Organização Social - OS 

a ser contratada pelo 
Governo do Estado. 

X            

Capacitação da equipe 
técnica a ser contratada 

pela OS junto a 
Coordenação Técnica da 

Gerência Especial de 
Proteção Social de Média 
Complexidade – GEPMC. 

X            

Acompanhamento 
sistemático e continuado 
dos beneficiários do CJ 

pela equipe psicossocial. 

 
X 

 
X 

 
X 

X X X X X X X X X 

Eventos temáticos e 
formativos das atividades 

e ações desenvolvidas 
pelo Centro da 

Juventude. 

 
 

x  x x x  x   x x 

Ciclo 1 - Qualificação 
Social – Promoção e 
Protagonismo Social. 

 

 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ciclo 2 - Qualificação             
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Profissional – 
Potencialização das 

habilidades, aptidões e 
competências. 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

X X X 

Ciclo 3 – Experiências 
práticas , estágios dos 

cursos 
profissionalizantes. 

 

         X X X    

Realização de palestras, 
oficinas socioeducativas, 
ações socioassistenciais, 

mutirão de cidadania, 
atividades integrativas e 

promotoras de 
protagonismo social. 

  X X X X X X X X X  

 

Realização de atividades 
culturais, esportivas, 

dentre outras que 
estimulem a saúde e a 

qualidade de vida. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
X 

 
X 

 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Reunião com a gestora 
do contrato, a Equipe de 
coordenação do Centro e 
Equipe Técnica da OS. 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
X X X X X X X X X 

 

Acompanhamento e 
avaliação das ações 

desenvolvidas no Centro 
pela Gerência de 

Proteção Social Especial 
de Média Complexidade. 

 

  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

X 

 

Realização de evento de 
finalização das atividades 

e ações. 
           X 

 

 

 
8.1 Escores das Metas das atividades e ações a serem desenvolvidas no Centro da Juventude. 

 

Meta Indicador 
Pe
so 

Indicador Meio de 
Verificação 

Duração 
Início Término 

01: Centro da  
Juventude de 
Santo Amaro 

 - - 
10
0 

Σ{Escores das 
Metas} = 

[(Ax20)+(Bx25)+(C
x5)+(Dx5)+(Ex5)+(F
x10)+(Gx5)+(Hx20)] 

/ 10 

-     

Submeta Indicador 
Pe
so 

Cálculo Meio de 
Verificação 

Início Término 

Mobilização, 
inscrição e 
seleção de 

adolescentes, 
jovens e adultos 
que vivenciam 
violações de 

direitos 

A = 
Acolher 100 

beneficiários no 
Centro da Juventude 

20 

NBA/100x100 
NBA =  Nº de 
beneficiários 

acolhidos no Centro 
da Juventude. 

Ficha de 
inscrição 

Mês 01 Mês 01 
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Promoção de 
apoio, 

orientação, 
atendimento e 

acompanhament
o psicossocial e 
pedagógico, a 

inclusão social e 
profissional de 

jovens e adultos 
que vivenciam 
violações de 

direitos 

B = 

Incentivar a 
frequência assídua 
de 80 beneficiários 
do Centro da 
Juventude 

25 

NBFA/80x100 
NBFA =  Nº de 
beneficiários 
frequentando 

assiduamente as 
atividades 

Lista de 
presença 

Mês 02 Mês 12 

C = 
Regularizar a 
documentação civil 
de 100 beneficiários. 

5 

NBDCR/100x100 
NBFA =  Nº de 

beneficiários com 
documentação civil 

regularizada 

PIA ou 
Prontuário 
Individual 

Mês 02 Mês 12 

D = 

Contribuir para 
redução do consumo 
de drogas de 60 
beneficiários 

5 

NBCDR/60x100 
NBFA =  Nº de 

beneficiários com 
consumo de drogas 

reduzido. 

PIA ou 
Prontuário 
Individual 

Mês 02 Mês 12 

E = 

Contribuir para a 
melhoria da higiene 
pessoal de 100 
beneficiários 

5 

NBMHP/100x100 
NBMHP =  Nº de 
beneficiários com 

melhoria da higiene 
pessoal 

PIA ou 
Prontuário 
Individual 

Mês 02 Mês 12 

F = 

Contribuir para o 
fortalecimento da 
autoestima de 80 
beneficiários 

5 

NBAF/80x100 
NBAF = Nº de 

beneficiários com 
autoestima 
fortalecida 

PIA ou 
Prontuário 
Individual 

Mês 02 Mês 12 

G = 

Contribuir para o 
esclarecimento 
sobre cidadania e 
direitos de 100 
beneficiários 

10 

NBECD/100x100 
NBECD = Nº de 

beneficiários 
esclarecidos sobre 
cidadania e direitos 

PIA ou 
Prontuário 
Individual 

Mês 02 Mês 12 

H = 
Encaminhar 70 
beneficiários para a 
rede de saúde 

5 

NBERS/70x100 
NBERS = Nº de 

beneficiários 
encaminhados para 

a rede de saúde 

PIA ou 
Prontuário 
Individual 

Mês 02 Mês 12 

I = 

Incentivar a 
frequência assídua 
de 70 beneficiários 
do Centro da 
Juventude em 
atividades de 
qualificação social e 
profissional. 

20 

NBFAAQS/70x100 
NBFAAQS = Nº de 

beneficiários 
frequentando 

assiduamente as 
atividades de 

qualificação social e 
profissional 

Lista de 
presença Mês 02 Mês 12 

 J 

Promover a inserção 
profissional e o 
empreendedorismo 
social. 

10 

NBFAAQS/10x100 
NBFAAQS = Nº de 

beneficiários 
inseridos em 

atividades 
remuneradas.  

PIA ou 
Prontuário 
Individual 
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9. RESULTADOS ESPERADOS:  

 
São esperadas as metas para cada um dos indicadores, conforme especificado no 
quadro abaixo, segundo os percentuais elencados no Termo de Referência. 
 

INDICADOR META 
Nº de beneficiários acolhidos no Centro da Juventude 100 
Nº de beneficiários frequentando assiduamente as atividades 80 
Nº de beneficiários com documentação civil regularizada 100 
Nº de beneficiários com consumo de drogas reduzido 80 
Nº de beneficiários com melhoria da higiene pessoal 100 
Nº de beneficiários com autoestima fortalecida 80 
Nº de beneficiários esclarecidos sobre cidadania e direitos  100 
Nº de beneficiários encaminhados para a rede de saúde 80 
Nº de beneficiários frequentando assiduamente as atividades de qualificação 
social, profissional e vivências práticas. 

80 

Nº de beneficiários com qualificação profissional e inseridos em atividades 
formais remuneradas e/ou atividades empreendedoras. 

60 

 
 

10. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 
As atividades e ações serão prestados com Jornada de trabalho de 44 horas semanais: Diurno, de 
segunda à sexta-feira no Prédio do Centro da Juventude de Santo Amaro, sito a Avenida Norte, 869, 
Santo Amaro, Recife/PE. 
 

QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO SERVIÇO 
 
 
DA EQUIPE TÉCNICA -  

 
Função: COORDENADOR GERAL – 08h às 17h. 
 
Formação: Curso superior, na área de Ciências Sociais ou Humanas (Psicologia, Serviço Social, 
Pedagogia, Sociologia entre outros), ou ainda em Ciências Sociais Aplicadas (Administração ou 
Economia), com experiência mínima de um ano em coordenação ou gerenciamento de 
programas/projetos sociais, prioritariamente, no âmbito da Política da Assistência Social. 
Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa 
de direitos, do território e habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, 
organização de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços.  
 
Atividades: 

 Fazer a gestão administrativa do serviço; 
 Mobilizar e articular/parcerias com instituições e serviços socioassistenciais, promovendo 

planejamento das atividades diárias e coordenando a execução das ações; 
 Criar espaço de reflexão para elaboração das propostas, buscando garantir um bom 

desempenho das ações; 
 Alimentar e atualizar o software com dados de todos os beneficiários em atendimento; 
 Orientar e supervisionar a gestão da equipe multidisciplinar e coordenar reuniões de 

equipe; 
 Representar a unidade em reuniões, palestras e outras atividades, quando solicitado pela 

Gerência/Coordenação do Programa Vida Nova/SDSCJ; 
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 Promover e participar de ações intersetoriais com outras Secretarias do Poder Público e 
sociedade civil, bem como com outros equipamentos da rede socioassistencial; 

 Implementar, acompanhar e monitorar a proposta técnica de atendimento do serviço; 
 Viabilizar as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades; 
 Elaborar relatórios, planilhas e documentos mensais e/ou sempre que solicitado; 
 Coordenar a realização de atendimentos interventivos junto ao público atendido; 
 Colaborar na execução das atividades pedagógicas do Programa Vida Nova;  
 Construir em conjunto com os demais técnicos a proposta metodológica das atividades 

socioeducativas da Unidade; 
 Orientar, acompanhar, apoiar e avaliar o desempenho da equipe na realização das 

atividades e ações; 
 Mediar conflitos oriundos de diferenças e ideologias entre profissionais e beneficiários; 
 Promover reuniões, estudos e encontros com os profissionais da Unidade; 
 Acompanhar o desenvolvimento das atividades e ações dos Ciclos (I, II e III); 
 Realizar outras atividades pertinentes à sua área de atuação. 

 
Função: TÉCNICO SOCIAL DE PEDAGOGIA – 08h às 17h. 
 
Formação: Curso superior na área de Pedagogia, com experiência em supervisão pedagógica de 
Programas/Projetos sociais, prioritariamente, no âmbito da Política da Assistência Social. 
 
Atividades: 
 

 Coordenar o desenvolvimento da proposta técnico-pedagógica dos CJ; 
 Promover e participar da integração das atividades e entre as pessoas que compõem as 

equipes de intervenção; 
 Elaborar junto à equipe técnica e enviar relatório nos moldes e prazos estabelecidos pela 

coordenação geral; 
 Realizar encontros com a equipe (estudo de grupo, dinâmicas); 
 Promover articulações externas mediante as normas para o desenvolvimento das atividades 
 Participar das reuniões técnicas com a equipe. 
 Participar de reuniões técnicas junto às demais ações, a fim de sanar dificuldades, quando 

necessário. 
 Registrar o desenvolvimento de suas atividades. 

 
 
Função: TÉCNICO SOCIAL DE SERVIÇO SOCIAL – 08h às 14h. 
 
Formação: Curso superior em Serviço Social, com experiência mínima de um ano em 
programas/projetos sociais e registro regularizado no Conselho de classe da categoria. Conhecimento 
da legislação referente à política de Assistência Social, às demais políticas públicas e órgãos de 
defesa de direitos. Experiências em equipe interdisciplinar no trabalho em rede e atendimento a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. 
 
Atividades: 

 Implementar e acompanhar a Proposta Metodológica do Programa Vida Nova (vide em 
Normativa Técnica) e o Plano de Trabalho da Unidade; 

 Compor com a Coordenação Técnica da Unidade a reflexão crítica e a proposição de 
estratégias para superar dificuldades, trazendo sugestões e soluções e encaminhar 
demandas; 

 Trabalhar em equipe multidisciplinar, colaborando na construção do Plano individual 
e/ou familiar de atendimento do beneficiário; 
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 Elaborar documentos e relatórios referentes ao serviço e sua dinâmica; 
 Orientar beneficiários sobre direitos de Cidadania, voltando à atenção para a legislação 

específica sobre drogas e outros temas ligados à questão; 
 Participar das reuniões técnicas, contribuir com o planejamento, execução e avaliação 

das atividades e ações de proteção social especial; 
 Realizar entrevistas e preenchimento de informações dos beneficiários em instrumental 

específico; 
 Realizar acolhimento e escuta qualificada ao indivíduo; 
 Realizar atendimento técnico individual, familiar ou grupal (Atendimentos que podem ser 

de natureza: Pontual – atendimento que se encerra na resolução de uma demanda 
específica do indivíduo, família ou grupo, com ou sem retorno; Processual – 
atendimento que se dá em um processo no qual indivíduo, família ou grupo é 
acompanhado, durante um período determinado, considerando suas diferentes 
demandas); 

 Formar grupos operativos com os beneficiários para identificação de habilidades, 
potencialidades e vocações, objetivando estimular o exercício de práticas 
empreendedoras e de economia solidária para a inclusão social e produtiva, bem como 
também, à promoção da sociabilidade e da resolutividade de conflitos interpessoais e 
geracionais; 

 Realizar estudo de caso para um melhor acompanhamento de demanda do indivíduo, 
família; 

 Promover encontros com grupos: família, gestante e comunidade; 
 Elaborar laudo e parecer social quando necessário; 
 Realizar visitas domiciliares; 
 Realizar diagnóstico socioeconômico para identificação de demandas e necessidades 

sociais dos beneficiários e suas famílias, objetivando intervenção e resolução de 
situações problemas; 

 Identificar rede socioassistencial nas comunidades onde a população usuária e o seu 
núcleo familiar, encontra-se inserida; 

 Realizar articulação/parcerias com a Rede Socioassistencial e demais equipamentos do 
Sistema de Garantia de Direitos para encaminhamento de demandas dos beneficiários e 
seus familiares (Cadúnico, Programa Bolsa Família, Pronatec, BPC, Programa de 
Inclusão Social e Produtiva, Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, dentre 
outros); 

 Realizar encaminhamento dos beneficiários aos órgãos competentes para a aquisição 
ou regularização da documentação (Certidão de Nascimento, RG, CPF, Título de 
Eleitor, CTPS, Reservista); 

 Encaminhar os beneficiários e suas famílias ao Programa de Inclusão Social e 
Produtiva; 

 Realizar oficinas e atividades de inserção comunitária; 
 Solicitar e participar de reuniões, oficinas, encontros e outros quando for requisitado; 
 Elaborar e enviar relatórios nos moldes e prazos estabelecidos pelas Coordenações 

Técnicas do Programa e da Unidade e também quando solicitado pela Gerência onde o 
Programa está vinculado; 

 Realizar outras atividades pertinentes à sua área de atuação. 
 

Função: TÉCNICO SOCIAL DE PSICOLOGIA – 08h às 17h. 
 
Formação: Curso Superior em Psicologia, com experiência mínima de um ano em programas/projetos 
sociais e registro regularizado no Conselho de classe da categoria. Conhecimento da legislação 
referente à política de Assistência Social e às demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos. 
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Experiência em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. 
 
 
 
Atividades: 

 
 Implementar e acompanhar a Proposta Metodológica do Programa Vida Nova ( vide em, 

Normativas Técnicas) e o Plano de Trabalho; 
 Compor com a Coordenação Geral a reflexão crítica e a proposição de estratégias para superar 

dificuldades, trazendo sugestões e soluções e encaminhar demandas; 
 Trabalhar em equipe multidisciplinar, colaborando na construção do Plano individual e/ou 

familiar de atendimento do beneficiário; 
 Realizar entrevista inicial (anamnese) e acolhimento dos beneficiários no ato de sua inserção 

no Centro; 
 Realizar atendimento individual e acompanhamento dos beneficiários; 
 Identificar variáveis psicológicas, que interfiram direta ou indiretamente no desenvolvimento das 

atividades do beneficiário; 
 Realizar visitas domiciliares e institucionais; 
 Realizar estudos de caso junto à equipe técnica; 
 Articular com outros serviços da rede de atendimento SUS e SUAS e encaminhar beneficiários 

que apresentem necessidade de atendimento clínico e/ou tratamento complementares; 
 Formar grupos operativos de promoção de saúde, contribuindo para o desenvolvimento das 

potencialidades, autoconhecimento e resgate da auto-estima dos beneficiários e seus 
familiares; 

 Formar grupos operativos com os beneficiários para identificação de habilidades e vocações, 
objetivando estimular o exercício de práticas empreendedoras e de economia solidária para a 
inclusão social e produtiva; 

 Promover encontros com famílias, gestantes e comunidade; 
  Solicitar e participar de reuniões, oficinas, encontros e outros quando for requisitado; 
 Emitir Pareceres e Laudos relativos à sua área de atuação; 
 Trabalhar com oficinas e atividades de inserção comunitária; 
 Elaborar e enviar relatórios nos moldes e prazos estabelecidos pelas Coordenações Técnicas 

do Programa e da Unidade e também quando solicitado pela Gerência onde o Programa está 
vinculado; 

 Operacionalizar estratégias, visando o equilíbrio da comunicação entre os diversos setores que 
compõem a Unidade (profissionais, beneficiários, famílias e comunidade);  

 Atuar junto à equipe técnica, visando melhoria de autoestima e qualidade da aprendizagem dos 
beneficiários do Programa Vida Nova; 

 Realizar outras atividades pertinentes à sua área de atuação 
 
Função: TÉCNICO SOCIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – 08h às 17h.  
 
Formação: Curso Superior Completo na área de Humanas, em Relações Públicas, Administração, 
Psicologia, Serviço Social. 
 
Atividades: 

 
 Implementar e acompanhar a proposta de qualificação profissional do Centro; 
 Realizar parcerias com as demais Secretarias e equipamentos públicos/privados a fim de 

favorecer articulações necessárias ao desenvolvimento das atividades;Fomentar mobilização 
com a rede empresarial, sociedade civil organizada, instituições, entre outros, para divulgação e 
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consolidação das ações do Centro; 
 Realizar visitas institucionais e fomentar contatos para efetivação de contratos com a iniciativa 

pública, privada e sociedade civil organizada, dentre outras para inserção de Beneficiários do 
Centro no Mundo do Trabalho; 

  Articular e operacionalizar o processo de seleção dos beneficiários com as instituições 
parceiras; 

 Elaborar e sistematizar os instrumentais de acompanhamento quantitativo e qualitativo para 
controle das ações de empregabilidade; 

  Orientar e apoiar tecnicamente o desenvolvimento das atividades de acordo com a área de 
intervenção; 

 Identificar e orientar os beneficiários que estiverem aptos para etapa de qualificação 
profissional; 

 Identificar os beneficiários com habilidades empreendedoras, orientar e encaminhar para 
acesso ao microcrédito, à formação de empreendimentos (cooperativas, associações, dentre 
outros); 

 Identificar problemas nos espaços de empregabilidade e encaminhar os beneficiários à Equipe 
Psicossocial e Pedagógica para possíveis soluções; 

 Reforçar as regras de sociabilidade para que os beneficiários tenham uma postura profissional 
adequada no mundo do trabalho; 

 Manter contato sistemático, previamente estabelecido, com o profissional da instituição 
parceira; 

 Utilizar os serviços da Rede Socioassistencial para promoção da qualificação profissional do 
beneficiário e viabilizar a realização de atividades de inclusão produtiva; 

 Participar de ações, eventos e projetos voltados às comunidades atendidas pelo Centro; 
 Registrar o desenvolvimento de suas atividades; 
 Elaborar e enviar relatórios técnicos nos moldes e prazos estabelecidos pela Coordenação 

Técnica do Centro da Juventude e também quando solicitado pela Coordenação Técnica do 
Programa; 

 Realizar outras atividades pertinentes à sua área de atuação. 
 
Função: EDUCADOR SOCIAL (Modulo Informática) – 08h às 17h. 
 
Formação: Nível Médio na área de Informática, com experiência mínima de um ano em cursos e 
oficinas de inclusão digital. 
 
Atividades: 

 Implementar a Proposta Metodológica do Programa Vida Nova (vide em Normativas Técnicas) 
e o Plano de Trabalho da Unidade; 

 Elaborar, executar e acompanhar os processos educacionais na área de Informática; 
 Participar de reuniões, oficinas, estudos de casos, encontros, seminários etc., quando 

necessário; 
 Realizar atividades de instalação, configuração, integração e monitoramento do desempenho 

dos aplicativos informáticos;  
 Compreender as aplicações estruturadas, aplicações WEB e aplicações multimídia;  
 Elaborar resultados de trabalhos técnicos realizados em forma de slides;  
 Subsidiar com conhecimentos específicos da informática o desenvolvimento das ferramentas 

eletrônicas de acompanhamento, avaliação e diagnóstico;  
 Estabelecer interlocução com o Técnico de Inclusão Digital da Coordenação Técnica do 

Programa Vida Nova; 
 Registrar o desenvolvimento de suas atividades; 
 Elaborar e enviar relatórios e pareceres técnicos nos moldes e prazos estabelecidos pela 
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Coordenação Geral do Centro da Juventude e também quando solicitado pela Coordenação 
Técnica do Programa; 

 Realizar outras atividades pertinentes a sua área de atuação; 
 Participar de formação inicial e continuada; 
 Planejar as ações de formação mensalmente e avaliar diariamente o desenvolvimento do 

trabalho; 
 Acompanhar diariamente posturas educativas e comportamentais dos beneficiários; 
 Outras atribuições relacionadas ao seu exercício profissional 
 Introdução e desenvolvimento de atividades do pacote office (Excel, Power Point e Word) 
 Introdução a informática Básica, tendo como principal foco a utilização dos sistemas 

operacionais como Windows e Linux, Navegação na Internet, Redes Sociais, e-mails entre 
outras atividades do dia a dia dos beneficiários do Centro da Juventude. 

 Acompanhar os beneficiários nas diversas atividades previstas sejam elas internas ou externas; 
 
 

Função: INSTRUTOR DE QUALIDADE DE VIDA – 08h às 17h. 
 
Formação: Ensino Técnico completo na área de saúde ou equivalente.  
 
Atividades: 
 

 Planejar e executar as aulas de fundamentação teórica e atividades individuais e coletivas nas 
temáticas específicas definidas pela equipe técnica; 

 Fazer atividades que contribuam para a melhoria das condições de higiene, preservação da 
integridade física e melhoria do bem estar dos beneficiários; 

 Esclarecer dúvidas dos participantes sobre o conteúdo abordado; 
 Realizar avaliações junto aos beneficiários relativas ao conteúdo apreendido; 
 Desenvolver outras atividades correlatas a sua função. 
 Implementar a Proposta Metodológica do Programa Vida Nova (vide em, Normativas Técnicas) 

e o Plano de Trabalho da Unidade; 
 Apoiar e dar suporte à Equipe Pedagógica no que se referem à documentação, matrículas 

escolares, entre outros; 
 Acolher os beneficiários na chegada e saída; 
 Acompanhar os beneficiários durante as refeições, intervalos das atividades 
 Intervir e registrar as situações vivenciadas diariamente; 
 Articular e socializar informações dos beneficiários e sugestões junto à Equipe Técnica e à 

Coordenação do Centro; 
 Desenvolver postura educativa junto ao público alvo da prática social; 
 Envolver-se nas atividades nas áreas de intervenção: jovem/família/qualificação e inclusão 

digital; 
 Acompanhar os beneficiários nas diversas atividades previstas sejam elas internas ou externas; 
 Contribuir para a prestação de serviço de qualidade; 
 Mediar conflitos entre beneficiários, Equipe Técnica e/ou familiares; 
 Auxiliar os Educadores Sociais/ Equipe Técnica no encaminhamento dos beneficiários às salas; 
 Participar de reuniões, oficinas, estudos de casos, encontros, seminários etc., quando 

necessário; 
 Registrar as falas interessantes dos beneficiários e identificar habilidades destes; 
 Registrar o desenvolvimento de suas atividades; 
 Elaborar e enviar relatórios e pareceres técnicos nos moldes e prazos estabelecidos pela 

Coordenação da Unidade; 
 Realizar outras atividades pertinentes a sua área de atuação 
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Função: INSTRUTOR DE ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE – 08h às 17h. 
 
Perfil: Ensino superior na área de Pedagogia, licenciatura, ciências humanas ou afins, com experiência 
mínima de seis meses em realização de oficinas e cursos na área de atuação. 
 
Atribuições: 
 

 Promover ações que propiciem no desenvolvimento pessoal e social dos beneficiários da 
Unidade, através de exposições dialogadas, oficinas, seminários, cursos, dentre outros, com a 
utilização de metodologias atrativas e de acordo com os objetivos do Programa; 

 Incentivar os beneficiários a estabelecerem metas para seu avanço profissional e 
desenvolvimento pessoal; 

 Preparar relatórios contendo as atividades a serem desenvolvidas e a tabulação das avaliações 
de desempenho dos beneficiários; 

 Contribuir para o desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos beneficiários, 
enquanto profissional e cidadão; 

 Acompanhar os beneficiários nas diversas atividades previstas pelo programa; 
 Atender, registrar casos desenvolvidos em sala de atividades; 
 Facilitar processos e formação dos beneficiários nas dimensões humana, política e pedagógica; 
 Desenvolver oficinas temáticas que contribuam para o fortalecimento dos beneficiários nas 

relações interpessoais e na sua vivência cidadã; 
 Outras atribuições relacionadas ao seu exercício profissional. 
 
 
 

Função: EDUCADOR SOCIAL – 08h às 17h. 
 
Perfil: Ensino Médio completo, com experiência comprovada na área de educação popular e projetos 
pedagógicos. 
 
Atribuições: 
 

 Implementar a Proposta Metodológica do Programa Vida Nova (vide Normativa Técnica) e o 
Plano de Trabalho da Unidade; 

 Apoiar e dar suporte à Equipe Pedagógica no que se refere ao universo do desenvolvimento 
pessoal e da aprendizagem dos beneficiários da Unidade; 

 Acolher os beneficiários na chegada e saída; 
 Acompanhar os beneficiários durante as refeições, banhos e intervalos das atividades; 
 Intervir e registrar as situações vivenciadas diariamente; 
 Articular e socializar informações dos beneficiários e sugestões junto à Equipe Técnica e à 

Coordenação do Centro; 
 Desenvolver postura educativa, crítica e reflexiva junto aos beneficiários da Unidade, devendo 

possuir uma capacidade de escuta e de trabalho multidisciplinar; 
 Envolver-se nas atividades nas áreas de intervenção: beneficiário/família/qualificação e 

inclusão digital; 
 Acompanhar os beneficiários nas diversas atividades previstas sejam elas internas ou externas; 
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 Contribuir para a prestação de serviço de qualidade; 
 Mediar conflitos entre beneficiários, profissionais e/ou familiares; 
 Auxiliar os Instrutores no encaminhamento dos beneficiários às salas; 
 Participar de reuniões, oficinas, estudos de casos, encontros, seminários etc., quando 

necessário; 
 Registrar as falas interessantes dos beneficiários e identificar habilidades destes; 
 Registrar o desenvolvimento de suas atividades; 
 Elaborar e enviar relatórios e pareceres técnicos nos moldes e prazos estabelecidos pelo 

Técnico Social de Pedagogia; 
 Outras atribuições relacionadas ao seu exercício profissional; 
 Promover a capacidade de tomada de decisão, a participação e melhoria nas condições de vida 

dos beneficiários trabalhando com intencionalidade sob compromisso. 
 
DA EQUIPE DE APOIO 

 
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 08h às 17h. 
 

Formação: Nível Médio concluído ou superior em andamento, com experiência Comprovada, de no 
mínimo 1 ano, em rotinas administrativas e domínio sobre ferramentas de automação de escritório. 
 

Atividades: 
 

 Articular as questões administrativas junto à supervisão técnica; 
 Apoiar elaboração de relatórios; 
 Encaminhar as demandas administrativas; 
 Utilizar ferramentas de informática 
  (Word, Excel, Windows e Internet.) na realização das atividades; 
 Participar das reuniões técnicas e capacitações promovidas pelo serviço; 
 Prestar apoio às equipes do Serviço no que se refere ao cuidado com o beneficiário; 
 Elaborar e enviar relatórios e pareceres técnicos nos moldes e prazos estabelecidos pela 

Supervisão Administrativa; 
 Realizar outras atividades pertinentes a sua área de atuação. 

 
 
Função: MOTORISTA – 08h às 17h. 
 

Formação: Ensino Médio completo, com Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tipo “B”.  
 

Atividades: 
 

 Dirigir veículo para os profissionais vinculados à equipe; 
 Facilitar o acesso nas comunidades; 
 Colaborar com as equipes nas atividades a serem realizadas (tornando acessível materiais/ 

equipamento em gerais); 
 Participar das reuniões junto à equipe, quando necessário discutir acerca dos planos de 

viagem, roteiros, desenvolvimento de ações, etc; 
 Disponibilidade de viagens de curta e longa duração; 
 Manter o veículo limpo, vistoriado e dentro dos padrões exigidos para os devidos traslados; 
 Ficar à disposição no serviço para quaisquer eventualidades. 

 
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 08h às 17h. 
Formação: Ensino Fundamental incompleto e experiência na área. 
 

Atividades: 
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 Realizar a limpeza e organização de todo o espaço físico, equipamentos e mobília da Unidade;  
 Participar de reuniões internas, quando necessário; 
 Zelar pela conservação e limpeza de equipamentos usados em seu trabalho; 
 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Função: PORTEIRO – 08h às 17h. 
 

Formação: Nível fundamental completo. 
 

Atividades: 
 Atender o público interno e externo;  
 Direcionar e orientar o público, obedecendo às normas internas do local de trabalho; 
 Controlar a entrada e a saída de pessoas (profissionais, beneficiários e visitantes); 
 Controlar a entrada e a saída de materiais e de equipamentos; 
 Acionar as autoridades quando necessário;  
 Zelar pela ordem e disciplina do seu local de trabalho;  
 Receber e distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas;  
 Receber e transmitir recados, registrando as informações; 
 Zelar pela conservação e limpeza de equipamentos usados em seu trabalho;  
 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

  

O desembolso dar-se-á em nas seguintes parcelas: 
 

Parcela Percentual  Valor (R$)  Valor por Extenso Prazo para Liberação 

Parcela 01 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

45 dias contados a partir da 
assinatura do instrumento 

jurídico. 

Parcela 02 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

90 dias após assinatura e 
mediante prestação de 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Parcela 03 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

135 dias após assinatura e 
mediante prestação de 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Parcela 04 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

180 dias após assinatura e 
mediante prestação de 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Parcela 05 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

225 dias após assinatura e 
mediante prestação de 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Parcela 06 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 

270 dias após assinatura e 
mediante prestação de 
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quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Parcela 07 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

315 dias após assinatura e 
mediante prestação de 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Parcela 08 12,5% 
R$ 257.364,82 

 

Duzentos e cinquenta e sete mil 
nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, e oitenta e dois 
centavos. 

360 dias após assinatura e 
mediante prestação de 

contas, conforme 
especificado em contrato. 

Total 100,00% 

R$ 
2.058.918,59 

 

Dois Milhões, Cinquenta e Oito mil, novecentos e cinquenta e 
seis reais e quatro centavos. 

 
 

12. QUADRO GERAL DOS RECURSOS:   

 

 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS - 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2020)  

 
1 - PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE TÉCNICA, INSTRUTORES 

Nº DE 
ORDEM EQUIPE INSTITUCIONAL QTDE TEMPO PERÍODO 

VALOR 
UNITÁRIO 
(máximo 

admitido) R$ 

VALOR TOTAL R$ 

1.1 COORDENADOR  1 12 Mês R$ 4.171,56 R$ 50.058,72 

1.2 TÉCNICO SOCIAL DE PEDAGOGIA 1 12 Mês R$ 2.858,11 R$ 34.297,32 

1.3 
TÉCNICO SOCIAL DE SERVIÇO 
SOCIAL 

1 12 Mês R$ 2.858,11 R$ 34.297,32 

1.4 TÉCNICO SOCIAL DE PSICOLOGIA 1 12 Mês R$ 2.858,11 R$ 34.297,32 

1.5 
TÉCNICO DE ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

1 12 Mês R$ 2.858,11 R$ 34.297,32 

1.6 
INSTRUTOR DE ELEVAÇAO DE 
ESCOLARIDADE (CIDADANIA E 
DIREITOS HUMANOS) 

1 12 Mês R$ 1.905,41 R$ 22.864,92 

1.7 
INSTRUTOR DE QUALIDADE DE 
VIDA 

1 12 Mês R$ 1.905,41 R$ 22.864,92 

1.8 EDUCADORES SOCIAIS 6 12 Mês R$ 1.558,97 R$ 112.245,84 

1.9 VIGILANTE 1 12 Mês R$ 1.762,51 R$ 21.150,12 

1.10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3 12 Mês R$ 1.048,85 R$ 37.758,60 

1.11 APOIO ADMINSTRATIVO 1 12 Mês R$ 1.430,13 R$ 17.161,56 

1.12 MOTORISTA 1 12 Mês R$ 1.647,11 R$ 19.765,32 

SUB-TOTAL 1 (Equipe Técnica e de Instrutores) em R$ R$ 441.059,28 
        

        
Nº DE 

ORDEM 
DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 

PERÍOD
O 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 
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2.1 
ENCARGOS SOCIAIS - Equipe 
Técnica  

55,16% - - R$ 243.288,30 R$ 243.288,32 

2.2 
PIS Sobre a Folha de Pagamento 
(1,0%) 

1% - - R$ 4.410,59 R$ 4.410,59 

SUB-TOTAL 2 (Encargos Sociais/PIS) em 
R$  

        R$ 247.698,91 

SUB-TOTAL (1 + 2) em R$         R$ 688.758,19 

               

3 - EQUIPE DE INSTRUTORES           

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO 
Nº DE 

TURMAS 

QTDE 
DE 

HORAS 

VALOR 
DA H/A 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

3.1 
INSTRUTOR DA QUALIFICAÇÃO 
SOCIAL/PROFISSIONAL 

4 1080 40 - R$ 172.800,00 

SUB-TOTAL 3 (Equipe de Instrutores) em R$ R$ 172.800,00 

  

 
 
 

  

           

4 - ENCARGOS SOCIAIS - PAGAMENTO DE ENCARGOS DA EQUIPE DE 
INSTRUTORES 

    

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD

O 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

4.1 
ENCARGOS SOCIAIS (20%) INSS 
Patronal - Equipe de Instrutores 

20% - - R$ 34.560,00 R$ 34.560,00 

4.2 
PIS Sobre a Folha de Pagamento 
(1,0%) 

1% - - R$ 1.728,00 R$ 1.728,00 

SUB-TOTAL 4 (Encargos Sociais/PIS) em R$   R$ 36.288,00 

SUB-TOTAL (3 + 4) em R$   R$ 209.088,00 
        

5 - TRANSPORTE           

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD
O (em 
dias) 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

5.1 
Vale Transporte tipo A para 21 (vinte 
e um dias ao mês), para os 
Profissionais da Unidade 

11 12 21 R$ 6,90 R$ 19.126,80 

5.2 
Vale Transporte tipo A para 21(vinte 
e um dias), para os beneficiários do 
Programa  

45 12 21 R$ 6,90 R$ 78.246,00 

SUB-TOTAL 5 (Transporte) em R$ R$ 97.372,80 
        

6 - INSUMOS           

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD

O 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

6.1 
Kit de Higiene 1 - (01 Toalha de 
Rosto e 01 Toalha de Banho) 

200 12 Mês R$ 29,00 R$ 5.800,00 

6.2 

Kit de Higiene 2 - (01 creme dental, 
01 escova dental, 02 sabonetes, 01 
shampoo, 01 condicionador e 01 
lavanda) 

400 12 Mês R$ 26,68 R$ 10.672,00 

6.3 Kit de Primeiros Socorros 4 12 Mês R$ 1.027,18 R$ 4.108,71 
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6.4 Kit de material de higiene e limpeza 10 12 Mês R$ 2.112,00 R$ 21.120,00 

6.6 

Kit de material didático para as 
oficinas  socioeducativas e insumos 
para  as produções dos cursos de 
qualificação social 

100 12 Mês R$ 108,91 R$ 10.891,00 

SUB-TOTAL 6 (Insumos) em R$   R$ 52.591,71 
         

7 - LOCAÇÃO           

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD

O 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

7.1 

Locação de veículo tipo Van ou 07 
lugares (motor flex), incluindo a 
manutenção preventiva e corretiva. 
Destinada ao deslocamento dos 
beneficiários para rede 
socioassistencial. 

1 12 Mês R$ 3.100,00 R$ 37.200,00 

7.2 
Locação e manutenção de 
equipamentos (impressoras, ar-
condicionados e outros). 

1 12 Mês R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

7.3 

Locação de estação de trabalho de 
informática composta de Gabinete 
com processador CORE I3 4º 
geração ou qualidade superior, 
Memória RAM 4GB, HD 500GB, 
Placa Mãe (Gigabyte, Intel ou Assus), 
Fonte 450W com Kit contendo 
Monitor de 17 Polegadas, Teclado e 
Mouse USB. 
Fornecimento de Internet de 25MB 
para atendimento do Laboratório 
contendo 25 computadores. 

25 12 Mês R$ 250,00 R$ 75.000,00 

7.4 
Locação de carteiras escolares 
(universitárias) 

100 12 Mês R$ 30,00 R$ 36.000,00 

SUB-TOTAL 7 (Locação) em R$  R$ 184.200,00 

                
8 - COMBUSTÍVEL           

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD

O 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

8.1 Combustível - Flex 200 12 Mês R$ 4,20 R$ 10.080,00 

SUB-TOTAL 8 (Combustível) em R$  R$ 10.080,00 
         

9 - ALIMENTAÇÃO           

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD

O 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

9.1 

Refeição para  beneficiários (100 
beneficiários x 2 refeições/dia, a 
serem combinadas de acordo com o 
turno trabalhado), conforme 
detalhamento do Anexo I). 

48.000 12 Mês R$ 9,40 R$ 451.200,00 

SUB-TOTAL 9 (Alimentação) em R$  R$ 451.200,00 
         

10 - INCENTIVO FINANCEIRO           



 

 
 

24 
 

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 
PERÍOD

O 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

10.1 
Pagamento do Incentivo Financeiro 
aos usuários 

100 12 Mês 100 R$ 120.000,00 

SUB-TOTAL 10 (Incentivo Financeiro) em R$   R$ 120.000,00 
         

11 - EVENTOS           
Nº DE 

ORDEM 
DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 

PERÍOD
O 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

11.1 
Eventos temáticos e formaturas dos 
cursos envolvendo os usuários do 
Centro da Juventude 

7 12 Mês R$ 4.500,00 R$ 31.500,00 

SUB-TOTAL 11 (Eventos) em R$   R$ 31.500,00 

 

 
 
 
 
  

      

12 - FARDAMENTO           
Nº DE 

ORDEM 
DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 

PERÍOD
O 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

12.1 

Kit da Equipe Técnica do Programa 
(Fardamento - 2 camisas fio de 
escócia com impressão 4 cores frente 
e verso e crachá) 

25 12 Mês R$ 50,00 R$ 1.250,00 

12.2 

Kit  de Fardamentos (02 camisa fio 
escócia com impressão frente e verso 
4 cores, 01 calça jeans, 01 camiseta 
fio escócia com impressão 4 cores 
frente e verso,  01 bermuda de 
helanca). O layout da impressão da 
camisa e da camiseta será cedido 
pela SDSCJ  

100 12 Mês R$ 170,00 R$ 17.000,00 

SUB-TOTAL 12 (Fardamento) em R$ R$ 18.250,00 
        

13 - MANUTENÇÃO PREDIAL           
Nº DE 

ORDEM 
DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 

PERÍOD
O 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

13.1 MANUTENÇÃO PREDIAL 10 12 - R$ 4.200,00 R$ 42.000,00 

SUB-TOTAL 13 (Manutenção Predial) em R$         R$ 42.000,00 
        

14 - OFICINAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO           
Nº DE 

ORDEM 
DESCRIÇÃO QTDE TEMPO 

PERÍOD
O 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

14.1 
CURSO 1 - Cabeleleiro (180h). 
Aquisição de insumos conforme tabela no 
ANEXO I 

1 12 180h/a   R$ 15.000,00 

14.1 
CURSO 2 - Barbeiro (180h). 
Aquisição de insumos conforme tabela no 
ANEXO I 

1 12 180h/a   R$ 10.000,00 
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14.2 

CURSO 3 - Construção Civil 
Módulos: ladrilheiro (60h), gesseiro (80h), 
pintor de parede (60h), trabalhor de 
manutenção de edificações – 
revestimento (40h). 

1 12 240 h/a   R$ 10.000,00 

14.3 

CURSO 4 - Estética para salão de Beleza 
(Design de Sobrancelhas, Alongamento 
de Cílios e Depilação)  
Aquisição de insumos conforme tabela no 
ANEXO I 

1 12 240 h/a   R$ 15.000,00 

14.4 
CURSO 5 - Serviços domésticos 
Módulos: Faxineiro (a) (80h), porteiro 
(100h), serviços gerais (60h). 

1 12 240 h/a   R$ 10.000,00 

SUB-TOTAL 14 (Oficinas) em R$         R$ 60.000,00 
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DETALHAMENTO DE DESPESA          VALOR TOTAL R$ 

SUB-TOTAL 01 (Equipe Institucional) R$ 441.059,28 

SUB-TOTAL 02 (Encargos Sociais - Equipe Institucional) R$ 247.698,91 

SUB-TOTAL 03 (Equipe de Instrutores) R$ 172.800,00 

SUB-TOTAL 04 (Encargos Sociais - Equipe de Instrutores) R$ 36.288,00 

SUB-TOTAL 05 (Transporte) R$ 97.372,80 

SUB-TOTAL 06 (Insumos) R$ 52.591,71 

SUB-TOTAL 07 (Locação) R$ 184.200,00 

SUB-TOTAL 08 (Combustível) R$ 10.080,00 

SUB-TOTAL 09 (Alimentação) R$ 451.200,00 

SUB-TOTAL 10 (Incentivo Financeiro) R$ 120.000,00 

SUB-TOTAL 11 (Eventos) R$ 31.500,00 

SUB-TOTAL 12 (Vestuário) R$ 18.250,00 

SUB-TOTAL 13 (Manutenção Predial) R$ 42.000,00 

SUB-TOTAL 14 (Cursos Profissionalizantes) R$ 60.000,00 

Soma dos SubTotais (1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) em R$ R$ 1.965.040,70 

Despesas Administrativas - 5% (não incide os Encargos Sociais/PIS) em R$ R$ 84.052,69 
Taxa de Fiscalização do Sistema Integrado de Atividades Públicas Não-exclusiva - TFSI 
(0,5% - não incide os Encargos Sociais/PIS) 

R$ 9.825,20 

TOTAL GERAL (soma dos SubTotais + Despesas Administrativas) em R$ R$ 2.058.918,59 

 
 
 

OBSERVAÇÃO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 
 
Todos os materiais, insumos e equipamentos adquiridos com recurso do Centro da Juventude, exceto os 
kits dos usuários, são de propriedade da administração pública, representada pela SDSCJ e deverão ser 
tombadas conforme regras do Governo do Estado de Pernambuco. 

 

 

 
Olinda, 12 de Novembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 
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ANEXO I 
 
 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES  
 
15 – MÓDULO PROFISSIONAL       
CURSO: CABELEIREIRO       

Nº DE 
ORDEM DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
R$ VALOR TOTAL R$ 

15.1 

Secador de cabelo profissional, potência de 2000watts, 
voltagem de 220 V ou Bivolt, com 1 bico direcionador 
de ar, 02 combinações de velocidade e 04 
temperaturas, grade removível facilita a limpeza e 
manutenção 5 Unidade 112,5533 562,7665 

15.2 

Kit de máquinas de cortar cabelo profissional, 1 padrão 
e 1 detalhes; com 8 pentes de 11/2 mm, 3 mm,4 1/2 
mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm,19mm e 25 mm; 220 volts 
ou bivolt, anatômico e silencioso, com óleo lubrificante 
de lâmina, com minipincel para limpeza, com suporte 
protetor de lâmina 1 Kit 763,3167 763,3167 

15.3 
Modelador de cachos babyliss, temperatura máxima 
210°, revestimento cerâmico, voltagem 220 V ou bivolt 5 Unidade 280,5833 

                 
1.402,9165 

15.4 

Escova tamanho p de 47 mm com cerdas de javali e 
nylon, cabo de madeira e emborrachado, antideslizante 
e com separador de mechas 5 Unidade 21,8500 109,2500 

15.5 

Escova tamanho m de 57 mm com cerdas de javali e 
nylon, cabo de madeira e emborrachado, antideslizante 
e com separador de mechas 5 Unidade 21,8500 109,2500 

15.6 

Escova tamanho grande de 73 mm com cerdas de javali 
e nylon, cabo de madeira e emborrachado, 
antideslizante e com separador de mechas 5 Unidade 109,5433 547,7165 

15.7 
Borrifador pulverizador profissional de cabeleireiro com 
capacidade de 200ml 5 Unidade 6,2300 31,1500 

15.8 

Capa para corte de cabelo 100% de poliéster, cor preta, 
medindo 120cmx 140 cm, com botões de ajuste, sem 
manga 10 Unidade 34,2100 342,1000 

15.9 
Pente de corte de nylon com dois tipos de dentes para 
cabelo mais finos e mais espessos 10 Unidade 5,3933 53,9330 

15.10 
Pente de carbono com cabo de alumínio separador de 
mechas 10 Unidade 20,3333 203,3330 

15.11 
Espanador de corte de cabelo profissional, tamanho de 
14 cm, largura 6 cm, com fibras de lã artificial 5 Unidade 20,6833 103,4165 

15.12 

Avental de microfibra 100% poliéster que não manche 
com tinta ou pó descolorante, com bolso frontal, na cor 
preta, com o bordado do Programa Pernambuco no 
Batente 25 Unidade 58,5067       1.462,6675 

15.13 
Pente de dente largos com largura de 6 cm e 
comprimento de 25 cm 5 Unidade 12,0367 60,1835 
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15.14 
Luva nitrílica preta, sem pó, descartável, tamanho 
padrão 5 

Caixa 
com 100 
unidades 29,0867 145,4335 

15.15 Papel de alumínio, rolo com 7,5 m e 30 cm 10 Unidade 3,9967 39,9670 
15.16 Kit para pintura de cabelo com 3 pincéis e 1 cuba 5 Kit 28,2767 141,3835 

15.17 
Mini elásticos para penteados transparentes, pacote 
com 200 unidades 5 Unidade 3,3100 16,5500 

15.18 Grampo grande nº 07 5 

Caixa 
com 100 
unidades 12,1933 60,9665 

15.19 Grampo pequena nº 05 5 

Caixa 
com 100 
unidades 8,0033 40,0165 

15.20 
Spray fixador para cabelo – forte e extraforte, contendo 
200ml 2 Unidade 23,3633 46,7266 

15.21 
Tesoura para corte fio laser, de aço inox, com 5,5 
polegadas, apoio de dedo removível 5 Unidade 214,7900 1.073,9500 

15.22 Prendedores tipo piranha de plástico para cabelo 20 Unidade 2,6089 52,1780 

15.23 
Touca para mechas de silicone com medidas de 
210x105 mm 5 Unidade 20,7000 103,5000 

15.24 Agulha de crochê nº06 10 Unidade 2,7233 27,2330 
15.25 Shampoo para todos os tipos de cabelo, contendo 2,5L 5 Unidade 52,8633 264,3165 

15.26 
Condicionador para todos os tipos de cabelo, contendo 
2,5L 5 Unidade 38,2867 191,4335 

15.27 Creme alisante profissional, contendo 1Kg 2 Unidade 56,3633 112,7266 

15.28 
Creme neutralizante para uso após relaxamento, 
alisamento e permanente, contendo 1L 2 Unidade 31,3367 62,6734 

15.29 Pó descolorante profissional, contendo 300 g 2 Unidade 37,8133 75,6266 
15.30 Água oxigenada 10 volumes, contendo 1L 1 Unidade 7,5667 7,5667 
15.31 Água oxigenada 20 volumes, contendo 1L 1 Unidade 21,1667 21,1667 
15.32 Água oxigenada 30 volumes, contendo 1L 1 Unidade 23,7167 23,7167 
15.33 Água oxigenada 40 volumes, contendo 1L 1 Unidade 24,7833 24,7833 
15.34 Creme de hidratação capilar profunda, contendo 1 kg 10 Unidade 36,0300 360,3000 
15.35 Creme para pentear, contendo 1 kg 3 Unidade 17,1133 51,3399 
15.36 Pente garfo com dentes de aço 2 Unidade 21,7600 43,5200 
15.37 Reparador de pontas de silicone de 120 ml 2 Unidades 15,1500 30,3000 
15.38 Talco desodorizante, contendo 200ml 1 Unidade 9,5800 9,5800 
15.39 Tolha de algodão rosto 40x50 cm 24 Unidades 11,1467 267,5208 

15.40 

Cadeira para salão de beleza, na cor preta, assento e 
encontro estofados com espuma injetada, estrutura de 
braços e apoio de pé em aço cromado, base pentapé, 
flange do hidráulico em alumínio injetado, com suporte 
para cabeça removível 3 Unidade 

355,5167 
 4.171,7001 

15.41 Espelho e fixação para parede, medindo 4,98 m x 0,9 m 1 Unidade 355,5167 355,5167 

15.42 
Máscara descartável tripla, com elástico, em propileno, 
com ajuste nasal 2 

Caixa 
com 50 
unidades 7,8700 15,7400 
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15.43 

Extensão de tomada com 3 tomadas 2p+t, medindo 5 
m, condutor de cobre, condutor de cobre 
eletroliacutetico/PVC, tomada injetada em 
polipropileno com terminais em latatildeo, plugue 
injetado em PCV com terminais em latatildeo, voltagem 
de 220 V 2 Unidade 45,3167 90,6334 

15.44 
Adaptador de tomada tripolar padrão novo (2P+T) para 
tomada bipolar antiga, voltagem de 220 V 3 Unidade 4,5767 13,7301 

15.45 Kit progressiva sem formol 2x1 Litros 2 Kit 35,8725 71,7450 
SUBTOTAL (Materiais do Módulo Profissional – Curso de Cabeleireiro) em R$               13.765,5403 

  
 
 

CURSO: BARBEARIA         

Nº DE 
ORDEM DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

21.1 Tesoura fio laser profissional, 6.0″, em aço inox 10 Unidade 7,0600 70,6000 
21.2 Tesoura fio desabaste, 6″, em aço inox 10 Unidade 72,0175 720,1750 

21.3 
Kit contendo 10 tipos de pentes para salão de 
beleza/barbearia 5 Kit 39,0100 195,0500 

21.4 Escova do tipo raquete, tamanho padrão 5 Unidade 38,1900 190,9500 

21.5 

Capa para corte de cabelo 100% de poliéster, cor 
preta, medindo 120cmx 140 cm, com botões de 
ajuste, sem manga 10 Unidade 34,2100 342,1000 

21.6 
Borrifador pulverizador profissional de cabeleireiro 
com capacidade de 200ml 5 Unidade 6,2300 31,1500 

21.7 

Secador de cabelo profissional, potência de 
2000watts, voltagem de 220 V ou Bivolt, com 1 
bico direcionador de ar, 02 combinações de 
velocidade e 04 temperaturas, grade removível 
facilita a limpeza e manutenção 2 Unidade 112,5533 225,1066 

21.8 

Espanador de corte de cabelo profissional, 
tamanho de 14 cm, largura 6 cm, com fibras de lã 
artificial 5 Unidade 20,6833 103,4165 

21.9 Gel de barbear profissional, contendo 240ml 4 Unidade 7,5433 30,1732 
21.10 Pomada modeladora para cabelo, contendo 120 g 5 Unidade 14,7067 73,5335 
21.11 Kit progressiva sem formol 2x1 Litros 2 Kit 35,8725 71,7450 
21.12 Escova para barbeiro, de madeira 5 Unidade 25,9875 129,9375 

21.13 
Touca para mechas de silicone com medidas de 
210x105 mm 5 Unidade 20,7000 103,5000 

21.14 Kit para pintura de cabelo com 3 pincéis e 1 cuba 5 Kit 28,2767 141,3835 
21.15 Pó descolorante profissional, contendo 300 g 1 Unidade 37,8133 37,8133 
21.16 Água oxigenada 40 volumes, contendo 1L 1 Unidade 24,7833 24,7833 
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21.17 

Kit de máquinas de cortar cabelo profissional, 1 
padrão e 1 detalhes; com 8 pentes de 11/2 mm, 3 
mm,4 1/2 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm,19mm e 25 
mm; 220 volts ou bivolt, anatômico e silencioso, 
com óleo lubrificante de lâmina, com minipincel 
para limpeza, com suporte protetor de lâmina 5 Kit 763,3167 3.816,5835 

21.18 Navalhete profissional para barbearia, em aço inox 5 Unidade 24,4167 122,0835 
21.19 Cartela de lâmina de barbear, contendo 60 lâminas 8 Unidade 26,3967 211,1736 

21.20 
Shampoo para todos os tipos de cabelo, contendo 
2,5L 2 Unidade 52,8633 105,7266 

21.21 
Condicionador para todos os tipos de cabelo, 
contendo 2,5L 2 Unidade 38,2867 76,5734 

21.22 

Avental de microfibra 100% poliéster que não 
manche com tinta ou pó descolorante, com bolso 
frontal, na cor preta, com o bordado do Programa 
Pernambuco no Batente 25 Unidade 58,5067 1.462,6675 

21.23 
Luva nitrílica preta, sem pó, descartável, tamanho 
padrão 5 

Caixa com 100 
unidades 29,0867 145,4335 

21.24 

Extensão de tomada com 3 tomadas 2p+t, medindo 
5 m, condutor de cobre, condutor de cobre 
eletroliacutetico/PVC, tomada injetada em 
polipropileno com terminais em latatildeo, plugue 
injetado em PCV com terminais em latatildeo, 
voltagem de 220 V 3 Unidade 45,3167 135,9501 

21.25 
Adaptador de tomada tripolar padrão novo (2P+T) 
para tomada bipolar antiga, voltagem de 220 V 3 Unidade 4,5767 13,7301 

21.26 
Máscara descartável tripla, com elástico, em 
propileno, com ajuste nasal 2 

Caixa com 50 
unidades 7,8700 15,7400 

SUBTOTAL (Materiais do Módulo Profissional – Curso de 
Barbearia) em R$              8.597,0792 

 
 
 

CURSO: ESTÉTICA PARA SALÃO DE BELEZA (DESIGN DE SOBRANCELHAS, ALONGAMENTO DE CÍLIOS E DEPILAÇÃO 

Nº DE 
ORDEM DESCRIÇÃO QUANT 

UNIDADE 
VALOR 
UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

16.1 Algodão hidrófilo, rolo com 500 g 3 Rolo 14,2500 42,7500 

16.2 
Aparelho aquecedor de cera roll on, com voltagem 
220 V ou bivolt 3 

Unidade 
143,0167 429,0501 

16.3 Dappen de vidro para mistura de Henna 6 Unidade 3,0900 18,5400 

16.4 
Hastes flexíveis com pontas de algodão, caixa com 
75 unidades 5 

Unidade 
2,3167 11,5835 

16.5 
Luva nitrílica preta, sem pó, descartável, tamanho 
padrão 6 

Caixa com 
100 unidades 29,0867 174,5202 

16.6 
Lençol de papel hospitalar descartável, medindo 70 
cm x 50 m 10 

Rolo 
6,7533 67,5330 
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16.7 Loção pré-depilatório, contendo 1L 1 Unidade 63,1100 63,1100 
16.8 Lápis para sobrancelha na cor universal 10 Unidade 8,6600 86,6000 

16.9 
Lápis dermatográfico para marcação de 
sobrancelhas 10 

Unidade 
15,6600 156,6000 

16.10 
Água micelar solução de limpeza facial, contendo 
400ml 2 

Unidade 
40,0933 80,1866 

16.11 Loção pós-depilatória, contendo 1L 2 Unidade 47,4625 94,9250 

16.12 
Máscara descartável tripla, com elástico, em 
propileno, com ajuste nasal 6 

Caixa com 50 
unidades 7,8700 47,2200 

16.13 Óleo removedor de cera, contendo 1L 2 Unidade 32,2800 64,5600 

16.14 
Tesoura para sobrancelha em aço inox, ponta fina e 
lâmina reta 6 

Unidade 
25,7400 154,4400 

16.15 

Óculos lupa de cabeça, com 5 lentes de aumento 
1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X e 3.5X, 2 LEDs brancos a pilha 
AAA, lentes em acrílico, ajuste da lente na vertical, 
elástico ajustável, distância focal 3,5 cm a 35 cm 6 

Unidade 

60,8367 365,0202 

16.16 
Termocera panela aquecera de cera, com refil, 
400gramas, voltagem de 220 V ou bivolt 2 

Unidade 
135,2733 270,5466 

16.17 
Pincel escova e chanfrado 2 em 1 para 
sobrancelhas 20 

Unidade 
18,1333 362,6660 

16.18 

Biombo hospitalar triplo, estrutura tubular em aço-
carbono redondo, cor branca, pintura em epóxi, 
pés com rodízio giratório de 2″ de diâmetro, 
medindo 1,82x0,66x0,5m 1 

Unidade 

467,7733 467,7733 

16.19 
Espátula de madeira para depilação, larga, pacote 
com 100 unidades 2 

Pacote com 
100 unidades 8,8567 17,7134 

16.20 Apontador de lápis de maquiagem 5 Unidade 5,8333 29,1665 
16.21 Toalhas de banho medindo 80cmx150cm 6 Unidade 19,3733 116,2398 

16.22 
Paquímetro para medir sobrancelha, de plástico, 
medindo 4,5x10,8cm 10 

Unidade 
4,8533 48,5330 

16.23 
Espelho de mão “para cabeleireiro”, oval, medindo 
36x26cm e 24 cm de diâmetro 6 

Unidade 
26,2000 157,2000 

16.24 Recipiente para guardar algodão com tampa 6 Unidade 31,1500 186,9000 

16.25 
Cera depilatória quente tradicional em bloco, 
contendo 1 kg 2 

Unidade 
46,3333 92,6666 

16.26 Pinça ponta fina em aço inox 15 Unidade 15,1600 227,4000 
16.27 Pinça ponta curvada em aço inox 15 Unidade 18,6633 279,9495 

16.28 
Pinça para sobrancelha ponta chanfrada, em aço 
inox 10 

Unidade 
9,6733 96,7330 
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16.29 

Maca clínica, estrutura tubular em aço carbono 
redondo e pés com ponteira plástica, cabeceira 
reclinável em até 4 opções através de cremalheira, 
na cor preta, com espuma ortopédica com 
densidade 33, suporte de peso corporal até 135 kg, 
medindo 1,85x0,55x0,8m 4 

Unidade 

1212,0167 4848,0668 
16.30 Lenço umedecido, pacote com 48 unidades 10 Pacote 6,9800 69,8000 
16.31 Álcool 70%, contendo 1L 4 Unidade 6,0500 24,2000 

16.32 
Refil para cera depilatória roll on, tradicional, 
contendo 100 g 6 

Unidade 
9,4600 56,7600 

16.33 
Touca descartável, sanfonada, com elástico 
revestido, na cor branca, pacote com 100 unidades 3 

Pacote 
8,2033 24,6099 

16.34 Fita micropore, medindo 2,5 cm x 10 m 5 Unidade 3,8000 19,0000 

16.35 
Henna para sobrancelha profissional, contendo 3,5 
g, na cor preta 4 

Unidade 
20,1367 80,5468 

16.36 
Henna para sobrancelha profissional, contendo 3,5 
g, na cor castanho escuro 4 

Unidade 
20,1367 80,5468 

16.37 
Henna para sobrancelha profissional, contendo 3,5 
g, na cor castanho claro 6 

Unidade 
20,1367 120,8202 

16.38 Folha depilatória facial, caixa contendo 12 unidades 5 
Caixa 

19,9533 99,7665 

16.39 
Refil plástico descartável para termocera, pacote 
contendo 06 unidades 10 

Pacote 
5,4567 54,5670 

16.40 

Bata, na cor branca lisa, de algodão, manga longa, 
com a logotipo bordado do Programa Pernambuco 
no Batente 25 

Unidade 
44,0633 1101,5825 

16.41 
Espelho e fixação para parede, medindo 4,05 m x 
0,9 m 1 

Unidade 
355,5167 355,5167 

16.42 Papel filme PVC, rolo com 28cm x 300m 2 Rolo 22,9667 45,9334 

16.43 Palito de madeira para depilação, fina 2 
Pacote com 

100 unidades 4,4467 8,8934 

16.44 

Cílios para alongamento fio a fio, caixa com 12 
fileiras de cílios tamanhos 8 – 14 mm, curvatura D, 
espessura 0,07 10 

Caixa 
33,5467 335,4670 

16.45 
Removedor, em gel premium, para cola de 
alongador de cílios, contendo 15ml 1 

Unidade 
39,9933 39,9933 

16.46 Cola para alongamento de cílios 2 Unidade 74,6600 149,3200 

16.47 
Tufos de cílios, nos tamanhos 8-14mm, caixa com 
60 unidades 3 

Caixa 
33,5467 100,6401 

16.48 Lápis delineador para olhos, 20x7x7cm 6 Unidade 5,5133 33,0798 
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16.49 

Extensão de tomada com 3 tomadas 2p+t, medindo 
5 m, condutor de cobre, condutor de cobre 
eletroliacutetico/PVC, tomada injetada em 
polipropileno com terminais em latatildeo, plugue 
injetado em PCV com terminais em latatildeo, 
voltagem de 220 V 3 

Unidade 

45,3167 135,9501 

16.50 
Adaptador de tomada tripolar padrão novo (2P+T) 
para tomada bipolar antiga, voltagem de 220 V 4 

Unidade 
4,5767 18,3068 

SUBTOTAL (Materiais do Módulo Profissional – Curso de Estética para Salão de Beleza) em R$ 12.013,4934 
 


