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1. Sobre o Projeto de Tecnologia Social
O Projeto de Tecnologia Social (TS) do IOS é um modelo de capacitação profissional em administração
e tecnologia da informação, único no Brasil, de propriedade do IOS – Instituto da Oportunidade Social,
em parceria com a empresa Totvs e visa capacitar profissionalmente jovens entre 14 a 17 anos e 11
meses de idade e pessoas com deficiência a partir de 16 anos, que estejam cursando ou concluído o
ensino médio, preferencialmente na rede pública de ensino.
Em nosso conceito entendemos a TS como um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras,
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela e representam
soluções para a inclusão social e a melhoria das condições de vida.
O projeto tem como principais finalidades:
1. Capacitar profissionalmente, em Administração e Tecnologia de Informação, jovens entre 14 a
17 anos e 11 meses de idade e pessoas com deficiência a partir dos 16 anos, que estejam cursando
ou concluído o ensino médio, preferencialmente da rede pública de ensino;
2. Promover a empregabilidade de pelos menos 50% dos jovens formados;
Este edital apresenta o programa oferecido pelo Projeto de Tecnologia Social em 2017, detalhando os
benefícios, os requisitos e as condições necessárias para estabelecimento de parcerias.
Podem se inscrever somente organizações sociais estabelecidas na cidade de São Paulo – SP.
Após a leitura deste edital, os interessados deverão preencher o “Anexo I – Formulário de Inscrição”
e enviar ao IOS por email a n.oliveira@ios.org.br.
As respostas ao formulário serão analisadas pelo Instituto de Oportunidade Social segundo os critérios
estabelecidos neste edital, e as organizações candidatas terão um retorno por e-mail.

2. Sobre a Capacitação Profissional
A proposta desta capacitação profissional é proporcionar ao aluno
conhecimentos em tecnologia da informação e regras de negócio, além do
reforço escolar em Português e Matemática, das aulas de Temas Transversais
e do Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC, que consiste em uma
oportunidade singular para o desenvolvimento profissional e o preparo para o
Ensino Superior.
Nossa proposta pedagógica busca tornar o aluno protagonista de seu
aprendizado, por meio de aulas que favorecem o trabalho autônomo e a reflexão. Nossos materiais são
constantemente atualizados e contam com versões interativas, tais como vídeoaulas, jogos digitais e
lousas interativas, permitindo que o aluno explore outras possibilidades de aprendizado, além do
convencional.
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A seguir, compartilhamos as principais disciplinas do curso:

300
Horas-aula

GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Pacote Office
 Compras
 Estoque
 Faturamento
 Financeiro
 TCC

+ 11
Habilidades
desenvolvidas

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

Publicidade, entretenimento e outros sistemas: Elementos da comunicação, tipos de linguagem,
língua e linguagem, funções da linguagem, variações linguísticas.

A vida em uma sociedade letrada: Funções narrativa, expositiva e persuasiva.

Defendendo ideias e pontos de vista: Tipos de argumentos, tese, comprovação e conclusão.

Das palavras ao contexto: textos e significados, poesia, charges no mundo, interpretação e
pontuação.
MATEMÁTICA

Introdução à Matemática: matemática por trás dos fatos, convivendo com números, divisão.

Matemática no cotidiano: frações, gráficos e números decimais, mercado e público-alvo, regras
de três e as grandezas do dia a dia.

Matemática Financeira: bancos e juros, mercado financeiro e juros compostos.
Atividades extracurriculares: Com o objetivo de estimular o interesse e a capacidade de assimilação
dos conteúdos aplicados, os alunos também participam de atividades extracurriculares que contribuem
para a formação cidadã e profissional dos beneficiários, tais como: Circuito de palestras, Curso de
iniciação política, Maratona de aplicativos, Leitura de livros sobre TI, Semana do Código (é uma
iniciativa que estimula os jovens a conhecer e aprender a programar de forma fácil e divertida), Semana
da Empregabilidade e o Trabalho de conclusão de curso (TCC).
3. Sobre o Desenvolvimento Comportamental
Os alunos têm a oportunidade de vivenciar aulas técnicas, reforço escolar e, também, aulas de
desenvolvimento comportamental, com vistas à formação profissional e cidadã. Trata-se de um grande
diferencial, afinal, mesclar formação técnica com o compromisso do desenvolvimento de aspectos
escolares e do indivíduo, contribuem para a formação de um profissional jovem, que seja atuante,
criativo e consciente de seu papel no mundo.
Frequentemente recebemos retorno de pais e empregadores, acerca da postura do jovem, que se
transforma positivamente ao participar de uma formação profissional contextualizada e
multidisciplinar.
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As aulas de Temas Transversais têm como objetivo proporcionar aos alunos um espaço para discussão,
reflexão e consequente aprendizado acerca de temas de fundamental importância para a formação
profissional. Essas aulas são organizadas em três eixos – Cidadania, Desenvolvimento Comportamental e
Empregabilidade.

4. Sobre a Empregabilidade e Renda
Quando um aluno finaliza a capacitação, fecha-se o ciclo da equipe Educacional e se inicia o do time
da Empregabilidade. Para nós, a missão só termina, quando o jovem conquista uma oportunidade de
trabalho formal, que possibilite a ele a continuidade de seu aprendizado e a construção da sua trajetória
profissional.
Durante a capacitação, os alunos recebem duas visitas do time da Empregabilidade. Essa ação possibilita
que a equipe conheça mais de perto o perfil dos alunos, com o objetivo de contribuir para o passo
seguinte na sua formação, levando dicas sobre mercado e processos seletivos.
Após a conclusão do curso, os currículos dos alunos passam a ser trabalhados com empresas parceiras,
e é neste momento que a equipe faz uso do conhecimento acerca do perfil dos jovens, para encaminhá los aos processos que melhor se adaptem às suas habilidades e condições.

5. Público Alvo
Jovens de 14 a 17 anos e 11 meses estudantes da rede pública de ensino, provenientes de famílias de
menor renda e também a pessoas com deficiência, a partir de 16 anos com menores oportunidades de
ingresso ao mercado de trabalho.

6. Benefícios da Parceria
Alguns
-

-

dos principais benefícios desta parceria são:
Constituição de um processo de trabalho em rede;
Distribuição do conhecimento que hoje é de raro acesso nas escolas técnicas;
Desenvolvimento constante da metodologia – troca de experiências e aprendizados obtidos nos
mais diversos contextos e comunidades;
Menor investimento – todo o conteúdo do treinamento e metodologia de ensino, incluindo as
licenças de softwares utilizadas, serão disponibilizadas de forma gratuita. E o serviço de
acompanhamento e suporte são de baixo custo;
Empregabilidade – Aumento real nas chances de empregabilidade do aluno formado em mais de
60%;
Atualização Constante e novos Cursos – Sempre que disponível, a Organização Social parceira
receberá as atualizações do conteúdo e softwares, e ainda, a possibilidade de ofertar novos
treinamentos.
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7. Pré Requisitos
1. Missão e objetivo social alinhados com o IOS: “Capacitar, apoiar e monitorar a empregabilidade
de jovens e pessoas com deficiência com menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho;
2. Público alvo: da organização: Jovens de 15 a 29 anos, com ou sem deficiência; neste projeto:
Jovens de 14 a 17 anos e 11 meses, com ou sem deficiência;
3. Oferecer o curso aos alunos gratuitamente;
4. Possuir inscrição ativa no CNPJ e demais órgãos competentes referentes à sua área de atuação,
bem como alvará de funcionamento e termo de vistoria do corpo de bombeiros, válidos;
5. Estar em dia com as obrigações legais e trabalhistas;
6. Diretores e/ou administradores com comprovada conduta ilibada e idoneidade moral;
7. Possuir experiência no trabalho com jovens, com ou sem deficiência, especialmente em cursos
de capacitação profissional;
8. O educador social deverá realizar a formação do IOS nos conteúdos do curso, presencial ou via
EAD;
9. Apresentar o diagnóstico local favorável ao desenvolvimento do projeto na comunidade local;
10. Apresentar demanda para o curso na comunidade onde será implantado;
11. Apresentar potencial para a empregabilidade dos alunos junto a empresas da região;
12. Disponibilizar do seu quadro funcional ou contratar a equipe básica composta por: um educador
social, responsável por ministrar as aulas de educação digital, gestão administrativa e o ERP
Totvs, um pedagogo, responsável por ministrar as aulas de português, matemática,
desenvolvimento comportamental e voluntariado e um articulador social, responsável por
promover a articulação e a empregabilidade dos alunos;
13. Possuir infraestrutura local com:
- Acesso à internet de boa qualidade com velocidade mínima de 30 Mbps (megabits por
segundo);
- Laboratório ou sala de Informática com 20 a 30 computadores (desktop ou notebook)
para os alunos e 1 para o educador social com configuração mínima de 2.07 GHZ, memória RAM
de 2 GB, DDR2, HD de 80 GB e leitor e gravador de CD/DVD, todos com Windows e Pacote Office
disponível, 1 datashow, 1 tela de projeção e 20 a 30 estações com cadeiras, 1 quadro branco, 1
mesa de reunião com cadeiras e 1 armário;
- Sala para aulas de extensão e workshops sobre temas transversais;
- Sala de apoio para os professores.

8. Cronograma
Etapa 1 – Preenchim ento do Anexo I – Formulário de Inscrição;
- Retorno por e-mail às organizações pré-selecionadas;
Etapa 2 – Envio da Documentação;
Etapa 3 – Formalização das parcerias - assinatura do contrato;
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Etapa 4 – Adequação do espaço físico e instalações, capacitação da equipe local, divulga ç ão ,
inscrição e processo seletivo do público alvo e início do Program a IOS de Capacit a ç ã o
Profissional.

9. Etapas de Seleção
9.1 - Etapa 1 – Preenchimento do formulário e pré-seleção das organizações
A primeira etapa deste edital consiste no preenchim ento do Anexo I – Formulário de
Inscrição e envio do mesm o via email a n.oliveira@ios.org.br.
Dicas para o preenchimento do formulário:
• Leia o formulário na íntegra antes de preencher para evitar duplicidade de informações e
retrabalho.
• Escreva as respostas de forma simples, objetiva e concisa.
As organizações que atenderem os pré-requisitos na primeira etapa serão selecionadas para a
fase seguinte e comunicadas por email.
9.2 - Etapa 2 – Envio da Documentação
As organizações selecionadas deverão enviar as cópias dos seguintes documentos atualizados:
- Estatuto Social;
- Comprovante CNPJ;
- Atestado de antecedentes criminais dos membros do conselho e diretoria;
- Comprovante de isenção ao ITCMD (se houver);
- Certificados e Títulos (Utilidade Pública Estadual ou Municipal, OSCIP, etc.) e registros (CNAS,
CONSEAS, COMAS, etc.);
- Balancete financeiro e parecer da auditoria do ano anterior (se houver);
- CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);
- CND (INSS);
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
- Alvará de Funcionamento;
- Relatórios de atividades do ano anterior; e
- Plano de atividades e orçamento do ano vigente.
Sugerimos que envie os documentos utilizando o site wetransfer.com ou outro de sua
preferência. Ao enviar avise-nos no e-mail n.oliveira@ios.org.br.

9.3 - Etapa 3 – Formalização das parcerias - assinatura do contrato
Para formalizar os termos entre o Instituto da Oportunidade Social e a instituição parceira, será
firmado um “Termo de Parceria”, em que constarão objetivos, os direitos e os deveres de ambas
as partes, dentre outros.
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9.4 – Etapa 4 - Adequação do espaço físico e instalações, capacitação da equipe local,
divulgação, inscrição e processo seletivo do público alvo e início do Programa IOS de
Capacitação Profissional
Nesta etapa do processo, deverão ser realizadas, caso necessário, as adequações do
espaço físico e das instalações do parceiro conform e pré-req uisitos e orientações do
Instituto da Oportunidade Social, para que o curso transcorra de forma satisfatória e
sem interrup çõe s.
Além disso, a equipe local será capacitada nos conteúdos que serão ministrados e
tamb ém poderá se iniciar o processo seletivo do público alvo.
10. Considerações Finais
Para o Instituto da Oportunidade Social, sua organização e a comunid ad e local são
potenciais parceiros. Acreditam os que juntos, os recursos investidos se frutificarão em
toda sua capacidade, promoverão o desenvolvimento de pessoas, de organizações e transformará
positivamente nossa sociedade.
Todas as informações enviadas nas etapas deste Edital serão tratadas de forma confidencial.
Em caso de dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato pelo e-mail n.oliveira@ios.0rg.br ou
pelo telefone (11) 3804-5341 com Norival.
Boa sorte!
Equipe do Instituto da Oportunidade Social
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