
 
 

 

 

PROPOSTA DE PROJETO 
 

 
 

1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: 

Instituto Espírito de Luz – IEL 

CGC: 

14.782.894/0001-23 

Endereço: Quadra 7 CL 14 Loja 06 – Ed. Vista Di Val Gardenia 

 

Cidade: Sobradinho  

 

UF: DF 

 

CEP: 73035071 

 

DDD/Telefone: (61) 99216 1889 

 

E.A: 

Nome do Responsável: Milda Lourdes Pala Moraes  

 

CPF 

 316.758.321-53 

CI/Órgão Expedidor: 

 822.901  SSP-DF 

 

Cargo: Presidente  

 

Função: Presidente Matrícula: 

 

Endereço: Condomínio Mini Chácaras QMS 39ª casa 9B – Setor de Mansões 

Sobradinho/DF 

 

CEP: 

73.081-000 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES 

Órgão/Entidade: 

 

CGC/CPF E.A 

Nome do Responsável: 

 

Função: 

 

CPF: 

 

C.I./Órgão Exp.: Cargo: 

 

Matrícula: 

 

Endereço: 

 
Cidade: 

 

CEP: 

 
1. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

  

3.1.Título do Projeto: 

“Casa da Juventude  Circuito 

Cidadania - CJCC” 

Período de Execução Total do Projeto: 12 meses 

Início: 01 Término: 12 

Local de Execução do Projeto (Endereço): Sobradinho/DF 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 120 adolescentes na 

faixa etária de 4 a 18 anos 

3.2. Linha de ação do Edital  

A presente proposta está estruturada e alinhada com: 

 

Edital 18/2018 – CDCA/DF: 

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO com foco nas seguintes temáticas: 

a) emancipação social, política ou profissional com foco nos direitos da criança e do adolescente; 

 

 

Edital FIA 2020 do Itaú Social 

 



 
 

Modalidade 1: Atendimento ou acolhimento de crianças e/ou adolescentes por meio de programas ou serviços, 

tendo em vista a defesa, proteção e promoção dos direitos desse público.  

 

 

 

  
3.3. Identificação do Objeto  

 

A proposta visa contribuir na prevenção da violência contra adolescentes, utilizando o acesso à formação 

humana e à qualificação profissional como estratégia para valorização da cultura da paz, para o 

empoderamento dos adolescentes, bem como, para minimizar os efeitos da pandemia.  

  
3.4. Justificativa da proposição: 

O contexto da pandemia e as medidas para sua contenção que implicaram no isolamento social, impuseram a 

sociedade e, às Organizações nela atuantes, o desafio de se reinventar para dar continuidade as intervenções 

necessárias, fazendo memória às lutas sociais, para transformar realidades marcadas por aumento significativo 

de violência contra crianças e adolescentes, o que requer, determinação e disposição cotidiana e intensiva de 

movimentos sociais articulados e transversais para garantia dos direito humanos. 

Segundo relatório da Organização Não Governamental Visão Social, estima-se que até 85 milhões de crianças 

e adolescentes, entre 2 e 17 anos, poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual nos 

próximos meses em todo o planeta. O número representa um aumento que pode variar de 20% a 32% da média 

anual das estatísticas oficiais. O confinamento em casa, essencial para conter a pandemia do novo coronavírus, 

acaba expondo essa população a uma maior incidência de violência doméstica.  

O levantamento da referida ONG incluiu a revisão de indicadores emergentes de violência contra crianças, 

como relatórios de aumento de violência doméstica, crescimento do número de denúncias por telefone, 

informações dos escritórios de campo e estimativas feitas com base em epidemias anteriores. No caso do 

Brasil, a projeção é de um aumento de 18% no volume de denúncias de violência doméstica 

Outra preocupação destacada pela World Vision é com a piora na oferta de serviços públicos que ajudem a 

detectar e prevenir a violência ou mesmo assegurar o atendimento adequado às vítimas, justamente por causa 

da redução dos serviços públicos durante a quarentena. "Antes da covid-19, estes sistemas e serviços já 

sofriam com níveis extremamente baixos de investimento por parte dos governos e de doadores, bem como 

lacunas nas políticas públicas para acabar com a violência contra crianças. Doações e investimentos para 

combate à violência contra crianças representam apenas 0,6% do orçamento total em assistência ao 

desenvolvimento e 0,5% do financiamento humanitário global", informa o relatório. 

À medida que o coronavírus avança, milhões de crianças e adolescentes precisam se refugiar em suas casas, 

local que deveria ser símbolo de proteção, mas que, infelizmente, para muitos representa compartilhar esse 

espaço com a pessoa que os abusa. Escolas e Organizações da Sociedade Civil – OSC atuam com muitas 

restrições e, não conseguem proteger o público infanto-juvenil como habitualmente, antes da pandemia. Como 

isso, a Visão Social mostra em seu relatório um aumento alarmante nos casos de abuso infantil a partir das 

medidas de isolamento social.  

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, divulgou um informe epidemiológico com dados de violência 

interpessoal e autoprovocada em tempos de Covid-19. Os números referem-se ao período de janeiro a março 

http://saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/INFORME-EPIDEMIOLOGICO-COVID-13-04-2020_PUB-1.pdf


 
 

deste ano revelam uma quarentena que tende a criar pontos de tensão nos relacionamentos devido às mudanças 

na rotina e onde já havia violência, há uma tendência para agravar a situação.  

Segundo o informe epidemiológico, até o dia 31 de março de 2020, o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) registrou 1.909 notificações para violência interpessoal e autoprovocada no Distrito 

Federal. Entre elas, 491 notificações foram por violência física e 305 por violência sexual. As mulheres 

continuam sendo as maiores vítimas nos dois casos. O mês de janeiro foi o que apresentou maior volume de 

notificações do trimestre, com 42,9% das notificações, seguido pelo mês de fevereiro, com 32,9% do total. 

Março, mês com medidas de isolamento social propostas pelos decretos do Governo Distrital, foi responsável 

por 24% do total de notificações, sendo destas 16,9% no sexo feminino. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - (SEJUS), as violações de 

direitos de crianças e adolescentes no DF aumentaram cerca de 18% entre 23 de março e 19 de maio, em 

comparação com o mesmo período do ano passado. O intervalo analisado coincide com o de maior isolamento 

social praticado pela população. 

Com a pandemia que afetou o Brasil e o Distrito Federal e o cenário econômico que o país está passando, 

muitas crianças e suas famílias encontram-se em situação de vulnerabilidade social. A exposição dessas 

pessoas ultrapassa o perigo iminente do Coronavírus e se expande para outros fatores como o risco à violência, 

falta de acesso à recursos básicos como alimentação e itens de higiene pessoal e tantas outras fragilidades. 

Decorridos 30 anos de sua aprovação, a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ainda é 

um grande desafio. 

É determinante que a sociedade civil como um todo intervenha, promovendo a transformação de realidades 

marcadas por violências, violações, estigmas, segregações, abusos e explorações e, principalmente a fome que 

restringem as perspectivas presentes e futuras de crianças e adolescentes. 

A situação de calamidade pública atualmente imposto ao Distrito Federal, traz novos desafios às famílias e 

instituições responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes. O momento contribui para produzir 

maior rompimento de vínculos afetivos decorrente do distanciamento social. Além disso, a suspensão das 

aulas para conter o avanço da doença, embora necessária, resultaram em inúmeras crianças e adolescentes que 

ficaram sem ter o que comer, já que para muitos a merenda escolar era a principal refeição oferecida.  

O coronavírus e seus efeitos econômicos e sociais, têm resultado em maior desorganização e desestruturação 

familiar, aumento do desemprego, insegurança alimentar, necessidade de maior dedicação e empenho dos 

profissionais de saúde e daqueles que atuam no campo dos direitos humanos, em especial, de crianças e 

adolescentes, dentre outros. 

Por outro lado, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem alcançadas até 2030, contempla na transversalidade 

dos temas tratados por cada um dos objetivos, as pautas do momento relacionadas ao combate à pandemia de 

Covid-19.  A Estratégia ODS lançou uma nova série de publicações para abordar o tema. O objetivo é 

conscientizar sobre como as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem contribuir para o 

enfrentamento da pandemia, concentrando os esforços na conscientização e educação para o combate ao novo 

coronavírus.  

A “Casa da Juventude Circuito Cidadania”, tem como objetivo acolher, promover formação humana e 

qualificar adolescentes para que se tornem participantes ativos e protagonistas no processo de garantia de 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/topicos/secretaria-de-justica/


 
 

seus próprios direitos e na construção de sua autonomia, contribuindo, ainda, para minimização dos impactos 

sociais e econômicos da pandemia, respondendo de forma positiva aos desafios atuais. Enquanto estratégia 

de atuação, o projeto prevê a concessão de bolsa auxilio mensal aos adolescentes, com vistas a favorecer 

melhorias na segurança alimentar familiar e incentivar sua efetiva participação nas oficinas propostas. 

  

É nesse contexto, que o Instituto Espírito de Luz – IEL propõe o projeto “Casa da Juventude  Circuito 

Cidadania - CJCC”, que se dispõe a criar um ambiente acolhedor que possa contribuir para uma formação 

mais humana e plena dos participantes, com o intuito de formar multiplicadores para prevenir a violência e 

valorizar a cultura da paz, num processo educativo que procura a excelência – esforço de superação para 

realizar as potencialidades de cada um – que abrange o intelectual, o humano e a qualificação profissional 

para geração de renda. 

 

  
3.5.Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos). 

Objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

Realizar a formação humana e a qualificação de 120 (cento e vinte) adolescentes, na faixa etária de 14 a 18 

anos, oriundos de Sobradinho II, Sobradinho, Fercal e Planaltina, contribuindo empoderamento dos mesmos, 

para prevenção da violência, valorização da cultura de paz e minimização dos efeitos sociais e econômicos 

da pandemia. 

 

Objetivos Específicos: 

➢ Promover a formação humana de 120 adolescentes. 

➢ Promover a qualificação profissional de 120 adolescentes em marketing digital. 

➢ Promover a qualificação profissional de 120 adolescentes em embelezamento (corte, escova, penteados 

e maquiagem) para os adolescentes. 

➢ Possibilitar condições de melhoria da segurança alimentar familiar de 120 adolescentes. 

➢ Propiciar acesso a 120 adolescentes acesso a equipamento para realização de marketing digital. 

 

 
3.6. METAS 

Nº DA 

META 

META RESULTADO 

1.  
Realizar 60 horas/aula de formação humana. Adolescentes preparados para respeitar e defender 

o valor e a dignidade da pessoa humana. 

2.  
Realizar 60 horas/aula de qualificação 

profissional em marketing digital. 

 

Adolescentes qualificados para atuação 

profissional e geração de renda, na área de 

marketing digital. 

3.  
Realizar 60 horas/aula de qualificação 

profissional em embelezamento (corte, 

escova, penteados e maquiagem). 

Adolescentes qualificados para atuação 

profissional e geração de renda na área da beleza. 

4.  
Conceder bolsa auxílio mensal para 120 

adolescentes. 

 

Melhoria na segurança alimentar familiar dos 

adolescentes. 

5.  
Doar 120 notebooks tabletes para que os 

adolescentes. 

Acesso a equipamentos para realização de 

marketing digital, aprimoramento e 



 
 

potencialização de sua qualificação profissional 

dos adolescentes. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto “Casa da Juventude  Circuito Cidadania - CJCC” adotará como estratégia inicial o diálogo com os 

Conselhos Tutelares, Organizações da Sociedade Civil e órgãos públicos existentes na área de atuação do 

projeto, uma vez que realizará ações complementares à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, 

oportunizando a formação e a capacitação profissional, o fortalecimento de vínculos familiares que visem à 

inclusão social, o atendimento ao adolescente egresso ou em cumprimento de medida socioeducativa, buscando 

potencializar, assim, ações de combate a violência doméstica e violência sexual, física e psicológica e, a inclusão 

de adolescentes com deficiência e participação política. Tal processo dialogal possibilitará firmar parcerias, 

acumular melhores conhecimentos acerca da realidade local alusiva aos direitos das crianças e dos adolescentes 

e somar esforços na execução do projeto. 
 

O projeto acolherá e priorizará as indicações e referências de adolescentes apresentadas pelos parceiros, em um 

prazo determinado, para seleção e participação no projeto. No entanto o processo seletivo será público e 

amplamente divulgado, de forma a oportunizar a participação de 120 adolescentes, observado como critério de 

seleção, histórico ou registro de situação de risco e/ou vulnerabilidade social, vítima de violência sexual, física 

e psicológica. Os adolescentes participarão do projeto sempre no contraturno escolar. 

 

Uma vez selecionados os 120 adolescentes, os mesmos terão acesso a proposta do projeto, podendo opinar e 

contribuir para melhor adequá-la as suas necessidades e interesses, sem prejuízos aos aspectos fundamentais que 

possibilitarão a aprovação do projeto. A partir da escuta atenta dos adolescentes e, considerando suas 

disponibilidades, será validado o cronograma das oficinas de formação humana, de qualificação profissional 

em marketing digital e embelezamento, com a disponibilização de todos os equipamentos, móveis, materiais e 

conteúdos teóricos necessários. 

 

Os adolescentes serão divididos em 2 grupos de 60 pessoas, sendo que o primeiro grupo participará das 

atividades na segunda e na quarta-feira e o outro na terça e quinta-feira. Os grupos serão divididos em 3 turmas 

de 20 adolescentes cada uma, por turno matutino e vespertino, de forma a oportunizar a todos a realização das 

três oficinas em dias e/ou horários alternados. Às sextas feiras serão destinadas a reunião de equipe para 

planejamento e avaliação, bem como, oportunamente, o espaço será aberto à comunidade para acesso aos 

serviços gratuitos prestados pelo projeto. 

 

 

Oficina de Formação Humana 

 

É parte fundamental nas oficinas, a formação em Direitos Humanos, para concretude de tal objetivo será 

trabalhando com os adolescentes o marco conceitual de Direitos Humanos, desde a Declaração Universal, 

perpassando pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a mobilização dos movimentos sociais que 

resultou na inclusão do artigo 227 na Constituição Federal, até sua materialização por meio da Lei 8.069/1990 

que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e Estatuto da Juventude – lei nº 12.852/2013. Esta 

imersão possibilitará que os adolescentes se percebam, de fato, como sujeitos de direitos. 

 

Serão abordados ainda outros temas norteadores e que retratam a sua realidade no contexto atual, para subsidiar 

a formação em Direitos Humanos, dentre eles: abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bullying; 



 
 
uso e abuso de álcool e drogas, saúde mental e suicídio na adolescência, gravidez precoce, relacionamentos 

interpessoais, metodologia de educomunicação e seu processo de democratização enquanto mecanismo para 

defesa de Direitos Humanos e sua importância como ferramenta de inclusão e controle social. Serão oferecidas 

60 horas/aula de formação humana contando com conteúdo programático construído pela equipe 

multidisciplinar e que será colocado à disposição para os adolescentes.  

 

Na oficina de formação humana os adolescentes serão orientados a construção de seus projetos de vida, bem 

como de propostas de ação para atuação enquanto multiplicadores de conhecimentos, na prevenção da violência 

e na valorização da cultura da paz. 

 

Oficina de Embelezamento 

 

A beleza compõe umas necessidades não somente das classes privilegiadas financeiramente, é uma busca de 

toda população, seja no corte de cabelo, nas unhas pintadas, no cabelo penteado ou no rosto maquiado. Com 

isso é possível vislumbrar um mercado em potencial a ser explorados, incorporando técnicas e procedimentos 

cada vez mais avançados e a custo menores. 

 

Nessa linha, a oficina de embelezamento propiciará aos adolescentes 60 horas/aula de formação em três 

modalidades: corte de cabelo, manicure e pedicure e, maquiagem. Cada modalidade será ministrada por 

profissional com experiência reconhecida e todos os recursos necessários, desde aos mobiliários e materiais 

estarão à disposição dos adolescentes para assimilação do conteúdo teórico e o exercício prático. 

 

Cada turma da oficina contará com uma média de 10 a 15 adolescentes, de forma a possibilitar a atenção 

necessária e o acompanhamento do desempenho de cada um.  

 

A proposta do projeto contempla a aquisição e disponibilização de kits de manicure, kits de maquiagem, kits de 

cabeleireiro, secadores de cabelo, pranchas, kits de pentes e de escovas, além dos produtos necessários para 

realização da parte prática e, que posteriormente serão doados aos adolescentes, enquanto incentivo a sua efetiva 

atuação no mercado de trabalho com vistas a geração de renda.  

 

 

Oficina de Marketing Digital 

 

O Marketing Digital possibilita empreender na internet do zero ou alavancar o seu atual negócio ou carreira. 

Portanto, em tempos de avanços tecnológicos e de pandemia é fundamental a apropriação de outros recursos 

digitais que possam auxiliar no processo de empreendedorismo, ampliando as possibilidades de acesso ao 

mercado e a geração de renda. 

 

Na primeira versão, iremos mostrar a importância do marketing inbound e do marketing de conteúdo. São formas 

atuais no mercado que estão sendo usados ultimamente, e que parece que veio para ficar. De posse dessas 

técnicas os adolescentes poderão escolher se para sua empresa o mais importante é adquirir os dados do seu 

futuro cliente, como e-mail, por exemplo, ou tornar seu visitante em seu site/blog um assíduo, ou tornar um 

comprador de seu serviço/produto.  

 

O objetivo dessa oficina é fazer com que os adolescentes aprendam a desenvolver um planejamento de ações de 

marketing para seu negócio, conscientizando-os da importância da utilização das ações do inbound marketing e 

do marketing de conteúdo. 



 
 
 

A oficina de Marketing Digital ensinará passo a passo de todos os métodos e técnicas para que os adolescentes 

precisam para ter o seu negócio on-line ou alavancar sua empresa de forma simples, direta e eficiente. Para tanto 

a oficina será realizada com carga de 60 horas aulas e possibilitará:  

 

➢ Capacitar os participantes a compreender a mídia digital e utilizá-la em estratégias de Comunicação; 

➢ Discutir sobre o comportamento do consumidor e suas reais necessidades no meio digital; 

➢ Estimular a prática em ferramentas de blogs, monitoramento, web analytics e produção de conteúdo; 

➢ Proporcionar aos participantes um grande número de campanhas e cases para desenvolver a discussão 

sobre as ações; 

➢ Conhecer e entender o funcionamento das melhores mídias sociais, como Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Whatsapp e muitas outras. 

Compreendendo que o acesso ao conhecimento por si só não é suficiente para assegurar a sua aplicação, a 

proposta do projeto prevê a disponibilização de notebooks tablet durante as oficinas, para que os adolescentes 

possa, de fato, praticar o conteúdo ministrado e, posteriormente os notebooks tablets serão doados aos 

adolescentes para que eles possam contar a ferramenta necessária para sua atuação, na perspectiva de 

aprimoramento e potencialização de seus empreendimentos, ampliando suas possibilidades de geração de renda 

futura. 

Serão fornecidos lanches diários para os adolescentes, além de camisetas, ecobags, estojos com caneta e lápis e 

bloco de anotações. A equipe multidisciplinar do projeto construirá as ferramentas para controle dos 

participantes, da frequência nas oficinas e demais procedimentos que se fizerem necessários.  

A proposta do projeto “Casa da Juventude  Circuito Cidadania - CJCC” vai além da realização da oficina, 

pois pretende coloca-la também a disposição da comunidade. A intenção é que o espaço seja aberto a 

comunidade para realização dos serviços de beleza gratuitos de beleza e prestação de serviços gratuitos de 

beleza, além da oferta de palestras temáticas para prevenção da violência e valorização da cultura da paz. 

 

Proposta da qualificação profissional 
 

Tema Conteúdo Objetivo 
Duração/Carga 

Horária 
Palestrante Local 

      
Embelezamento • Manicure e 

pedicure 

• Corte e penteados 

de cabelo 

• Maquiagem 

Propiciar 

qualificação e 

habilitação para 

inserção dos 

adolescentes no 

mercado de 

trabalho, com 

vistas a sua 

autonomia 

financeira. 

60 horas/aula A definir Sobradinho  



 
 

Marketing Digital • Métodos e técnicas 

para negócio on-

line; 

• Como alavancar um 

empreendimento de 

forma simples, 

direta e eficiente. 

• Capacita os 

participantes a 

compreender 

a 

mídia digital e 

utilizá-la em 

estratégias de 

Comunicação 

e de negócio.  

 

60 horas/aula A definir Sobradinho  

Para tanto, o projeto contará com um equipe multidisciplinar  e oficinistas, responsáveis pela sua execução e, pelo 

acompanhamento dos adolescentes, de forma a propiciá-los condições favoráveis a superação dos desafios impostos 

no seu contexto de vida, possíveis situações de violências e violações de seus direitos, empoderando-os para 

conquista da autonomia financeira. 

 

Cargo Atividades Tipo de 

contratação 

Jornada 

de 

trabalho 

Período de 

contratação 

meses 

Qtd  

Gerente de 

Projeto 

Gestão estratégica, administrativa, 

financeira e pedagógica do 

projeto. Conduzir a execução 

administrativa e financeira do 

projeto e a equipe; orientar e 

apoiar a equipe no planejamento 

das ações; incentivar a 

participação e atuação dos 

adolescentes; acompanhar, 

monitorar e garantir o 

cumprimento do projeto; conduzir 

a realização de prestação de 

contas e elaboração de relatórios. 

 

 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

40 h/ 

semana 

12 01 

Coordenador 

Pedagógico 

Condução dos processos 

socioeducativos garantido o 

alinhamento das propostas e o 

olhar multidisciplinar em todas as 

oficinas e a atuação 

interdisciplinar da Equipe. 

Construção do caderno de 

conteúdos temáticos; coordenação 

das atividades de formação em 

módulos sobre o marco conceitual 

dos Direitos Humanos e conteúdos 

temáticos, bem como 

acompanhamento e 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

40 h/ 

semana 

12 01 



 
 

assessoramento sistemático dos 

adolescentes nas atividades do 

projeto. 

Assistente 

Social 

Realizar atividades inerentes à sua 

formação; acompanhamento dos 

adolescentes e suas famílias; 

identificar e indicar as 

necessidades para estudos de caso, 

juntamente, com a Psicóloga; 

coordenar os estudos de caso, 

juntamente com a Psicóloga; 

articulação e encaminhamentos 

para a rede de serviços 

credenciadas; desenvolvimento de 

projetos e atividades com as 

famílias, a escola e a comunidade, 

em geral 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

30 h/ 

semana 

12 01 

Psicólogo  Realização de atividades 

inerentes à sua função; 

acompanhamento dos 

adolescentes e suas famílias; 

identificação de situações de 

conflitos, violência, 

automutilação, bullying, abuso 

sexual; identificar e indicar as 

necessidades para estudos de 

caso, juntamente, com a 

Assistente Social; coordenar os 

estudos de caso, juntamente com 

a Assistente social; prevenção 

ao uso de álcool e outras drogas, 

combate às várias formas de 

violência e encaminhamentos 

para a rede credenciada quando 

for o caso. 

 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

30 h/ 

semana 

12 01 

Educador Social Realizar atividades de formação 

humana e de apoio às atividades 

para melhoria do desempenho 

escolar e estudos diferenciados, 

desenvolvendo estratégias 

metodológicas que contribuam 

para melhor enfrentamento dos 

desafios impostos, em especial, 

como efeitos da pandemia. 

 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

40 h/ 

semana 

12 01 

Auxiliar 

Administrativo 

Financeiro 

Atender o público em geral, dar 

apoio à equipe de trabalho; 

realizar cotação de preços, 

compras, pagamentos, controle 

orçamentário e financeiro, 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

40 h/ 

semana 

12 01 



 
 

 

 

5. ESTIMATIVA 

 

5.1. Subvenções Sociais (Despesas de custeio) 

 

5.1.1. Bens de Consumo 

 

elaboração de documentos e 

relatórios, organização e controle 

de documentos e arquivos e 

realizar prestações de contas do 

projeto, sob a orientação e 

supervisão superior. 

 

Auxiliar de 

serviços gerais 

Conservar e limpar todo espaço 

físico do projeto; manter 

organizado todos os equipamentos 

e materiais do projeto; realizar 

serviços externos sempre que 

solicitado, sob orientação 

superior; conduzir veículo em 

atividades externas sempre que 

necessário e sob orientação 

superior. 

CLT 

Contrato por 

Tempo 

Determinado 

40 h/ 

semana 

12 01 

Oficinistas Planejar e realizar aulas teórico-

práticas de embelezamento e 

marketing digital, sob 

coordenação superior 

Micro 

Empreendedor 

Individual 

1920 horas 

/aula 

12 04 



 
 

 

Nº Item Descrição do item Quantidade
Unidade de 

medida

Valor 

unitário
Valor total

1

Kit Manicure Profissional Completo 35 Itens: 1 Acetona 450ml,1 Algodão 250gr,1 

Alicate Cutículas 100% Inox,1 Alicate p/ Cortar Unhas Inox,1 Amolecedor de 

cutícula,1 Bacia plástica para mãos ( faz unha ),1 Bacia plástica para os pés ( 

pezão ),1 Base,1 Espatula com Empurrador,1 Escova para unha,1 Espátula Inox,1 

Extra Brilho,1 Frasqueira,1 Hidratante 500ml,1 Lixa D'agua p/ Pés,1 Lixa Fecha 

Poros,1 Lixa mini pacote c/ 100un,1 Óleo de Banana 30ml,1 Óleo secante,1 

Palito de laranjeira pacote c/ 100un,1 Palito de madeira c/ ponta de aço,1 Palito 

de madeira,1 Palito Inox,1 Pedra pomes,1 Porta Acetona,1 Protetor descartável 

para bacia de manicure,1 Protetor descartável para bacia de pedicure ( pezão ),1 

Separador de Dedos,1 Spray secante para unhas,1 Toalha para manicure,10 

Esmaltes- Cores variadas,3 Lixas Polidoras,5 Lixa larga parda,5 Luva de vinil ( 

pares ), 6 Películas de Unhas – Variadas ( cartelas ).

60 Kit 320,00 19.200,00

2 Toalhas extras para manicure 240 Um 2,50 600,00

3 Kit 10 Pentes Profissionais Para Cabeleireiro 60 Kit 22,50 1.350,00

4 Kit 5 Escovas Profissionais Cabelo Cerdas Javali 60 Kit 150,00 9.000,00

5 Kit de maquiagem 60 Kit 193,00 11.580,00

6 Kit Barbeiro 3 Tesouras Profissionais + Capa + Borrifador 60 Cx 27,90 1.674,00

7 Combo Shampoo e Condicionador profissonal 5 litros 36 Un    100,00 3.600,00

8 Leave-in Profissional -  500 Ml 48 Cx 60,00 2.880,00

9 Resma Papel A4 Sulfite  20 Cx 21,00 420,00

10 Papel Sulfite A4 colorido 100 Pct 6,30 630,00

11 Grampeador grande 2 Un    126,90 253,80

12 Perfurador de papel c/2 furos 2 Un    57,20 114,40

13 Pasta suspensa 15 Cx 53,90 808,50

14 Kit Organizador de Arquivos 30 Un    57,99 1.739,70

15 Tonner preto para impressora multifuncional (Ref. K404S) 24 Un    329,00 7.896,00

16 Tonner colorido para impressora multifuncional (Ref. M404S, C404S, Y404S...) 24 Un    349,00 8.376,00

17
Kit Lanche (70lanchesX 5diasX 4semanas = 1.400X12 meses = 16.800), 

composto por um suco em lata, um bolo e um clube social)
16.800 Un    5,00 84.000,00

18
Combustível para deslocamentos da equipe para acompanhamento externo ao(s) 

adolescentes (12 deslocamentos/visitas X 4 litros X 4 semanas X 12 meses = 
2304 litros 4,00 9.216,00

19 Dispenser de álcool gel e sabonete líquido 20 Un    54,00 1.080,00

20 Refil de alcool gel para dispenser (caixa com 6 unidades de 800 ml) 36 Cx 115,00 4.140,00

21 Refil de sabonete para dispenser (caixa com 6 unidades de 800 ml) 48 Cx 54,00 2.592,00

22 Desinfetante galão de 5 litros 48 Un    16,00 768,00

23 Papel Higiene fardo com 48 unidades 48 Fardo 64,00 3.072,00

24 Álcool 70 galão de 5 litros 24 Un    32,00 768,00

25 Mascara de tecido algodão (120 adolescentes+12 equipeX6) 792 Um 5,00 3.960,00

179.718,40



 
 
 

5.1.2. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

 

 
 

 

5.1.3. Auxílio Pessoa Física 

 

 

 
 

 

5.1.4. Despesas com Recursos Humanos 

5.1.4.1. Salários 

 

Nº Item Descrição do item Quantidade
Unidade de 

medida

Valor 

unitário
Valor total

1 Locação de espaço físico 12 Un    10000,00 120.000,00

2 Despesas com telefone e internet 12 Un    600,00 7.200,00

3
Camisetas com gola "V" colorida com aplicação de logomarca 4/4 cores para os 

participantes, equipe (120 adolescentes + 12 equipe = 132 x 2 = 264) 
264 Un    39,90 10.533,60

4 Avental personalizado cabeleireiro 120 Un    29,00 3.480,00

5
Ecobags em algodão colorido 60X40 com ziper, bolso externo e aplicação de 

logomarca 4/4 cores
132 Un    30,00 3.960,00

6 Caderno pautado de anotações 96 folhas com aplicação de logomarca 4/4 cores 132 Un    15,00 1.980,00

7 Squeeze Alumínio  Personalizado  logomarca 4/4 cores 132 Un    13,00 1.716,00

8
Estojo de lona resistente com caneta e lapiseira  com aplicação de logomarca 4/4 

cores
132 Un    22,00 2.904,00

9
Banner de divulgução do projeto com aplicação de  logomarca 4/4 cores de 150 X 

90 Cm com suporte
4 Un    120,00 480,00

10 Banner faixa para identificação do projeto (3,00m x 0,90m) 1 Um 220,00 220,00

11 Oficinistas (8hX5diasX4semanasX12meses= 1.920 horas/aula) 1.920 Hora/aula 80,00 153.600,00

306.073,60SUB-TOTAL

Nº Item Descrição do item Quantidade
Unidade de 

medida

Valor 

unitário
Valor total

1 Bolsa auxílio para os adolescentes (120 adolescentes X R$ 500,00 X 12 meses) 120 Un 500,00 720.000,00

Total: 720.000,00



 
 

 
 

 

5.1.4.2 Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

Item
Cargo

Quantidade de 

profissionais
Nº meses

Valor do salário 

mensal (sem 

encargos)

Valor Total

1 Gerente de Projeto 1 12 7.000,00 84.000,00

2 Coordenação Pedagógica 1 12 4.800,00 57.600,00

3 Psicologo (a) 1 12 4.200,00 50.400,00

4 Assistente Social 1 12 4.200,00 50.400,00

5 Educador(a) Social 1 12 4.200,00 50.400,00

6 Auxiliar Administrativo e financeiro 1 12 3.000,00 36.000,00

7 Auxiliar de Serviços Gerais 1 12 1.800,00 21.600,00

350.400,00SUB-TOTAL

Nº Item Cargo FGTS (8%) 13ºSalário Provisão de Férias 1/3Férias Provisão FGTS INSS Patronal Seguro Plano Odonto
Total mensal 

dos encargos

1
Gerente de Projeto

560,00
583,33 583,33 194,44 82,44 1.785,00 8,95 17,68 3.815,18

2
Coordenador Pedagógico

384,00
400,00 400,00 133,33 83,44 1.224,00 8,95 17,68 2.651,40

3
Psicologo

336,00
350,00 350,00 116,67 84,44 1.071,00 8,95 17,68 2.334,74

4
Assistente Social

336,00

350,00 350,00 116,67 84,44
1.071,00 8,95 17,68 2.334,74

5
Educador Social

336,00

350,00 350,00 116,67 84,44
1.071,00 8,95 17,68 2.334,74

6
Auxiliar Administrativo e financeiro

240,00

250,00 250,00 83,33 87,44
765,00 8,95 17,68 1.702,40

7
Auxiliar de Serviços Gerais

144,00

150,00 150,00 50,00 88,44
459,00 8,95 17,68 1.068,07

2.336,00 2.433,33 2.433,33 811,11 595,08 7.446,00 62,65 123,76 16.241,27

Valor Mensal

Valor anual

SUB-TOTAL

16.241,27

194.895,21



 
 
 

 

5.1.4.3. Salários + Encargos 

 

 
 

 

5.2. Despesas de Capital (Investimentos) 

 

Nº 

Item
Cargo

Custo mensal 

por profissional 

Valor do salário 

bruto com 

1 Gerente de Projeto 10.815,18 129.782,17

2 Coordenador Pedagógico 7.451,40 89.416,84

3 Psicologo 6.534,74 78.416,84

4 Assistente Social 6.534,74 78.416,84

5 Educador Social 6.534,74 78.416,84

6 Auxiliar Administrativo e financeiro 4.702,40 56.428,84

7 Auxiliar de Serviços Gerais 2.868,07 34.416,84

45.441,27 545.295,21Total



 
 

 
 

5.3. Quadro resumo 

 

Despesa Valor (R$) 

1 - Total Subvenção Social 1.751.087,21 

2 -Total Auxílio Investimento (bens permanentes) 316.198,00 

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras)  00,00 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = 2.067.285,21 

Nº 

Item
Descrição do Item Quantidade

Unidade 

de 

medida

Valor unitário Valor total

1
Notebook Intel Core i5 8GB 1TB - 15,6” Windows 10 (para 

equipe de trabalho)
5 Un    3800,00 19.000,00

2

Notebook  2 em 1 Hibrido Intel Quad Core 2Gb 32Gb 8.9 Pol. 

Dual Câmera Windows 10 Preto (para aulas de marketing 

digital)

120 Un    950,00 114.000,00

3 Cirandinha Cadeira Manicure 25 Un    300,00 7.500,00

4 Secador Babyliss Profissional 2000w+prancha Nano Titanium 120 kit 980,00 117.600,00

5 Kit Móveis Salão Lavatório Reclinável + Cadeira + Carrinho 15 Kit 1700,00 25.500,00

6 Mesa de escritório com porta e 2 Gavetas 8 Un    300,00 2.400,00

7 Cadeiras giratória para mesa de computador 8 Un    190,00 1.520,00

8 Ar Condicionado Split 4 Un    1.800,00 7.200,00

9

Impressora Multifuncional Laser Colorida, com Wireless, 

Copiadora, Scanner e Fax , 220v  (com software easy eco 

driver que economiza até 20% do toner e reduz o consumo de 

energia).

2 Un    2.190,00 4.380,00

10 Filtro Purificador Agua Gelada 4 Un    800,00 3.200,00

11 Smart TV LED 58"  2 Un    3.199,00 6.398,00

12
Kit 1 Mesa Desmontável de plástico com 4 Cadeiras para até  

182kg
30 jogos 250,00 7.500,00

11.709,00 316.198,00Total:



 
 
  

 

  

6. DECLARAÇÃO 

  

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado 

de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, 

que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou 

qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de 

recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de 

Trabalho. Pede deferimento. 

 

 

 

Brasília, 15 de julho de 2020 

            

 

 
____________________________ 

Milda Lourdes Pala Moraes 

(Presidente) 


