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ANEXO V – PLANO DE TRABALHO 
Edital de Chamamento Público 02/SEDS/CONDECA/2018-19 

 

1. Identificação do Projeto: Capacitação Profissional na Zona Norte de SP 

1.1 Instituição Proponente: Instituto da Oportunidade Social 

1.2 CNPJ: 02.449.283/0001-89 

1.3 Banco: Banco do Brasil 
001 

1.4 Agência: 1914-3 1.5 Conta: 5209-4 

1.6 Site: www.ios.org.br  
1.7 Certificações: 

CRCE ( X )              CEBAS ( X )              OSCIP (       ) 
Utilidade Pública: Federal (       )         Estadual (       )           Municipal (   ) 
CMAS ( X )       CMDCA ( X ) 

1.8 Nome do Responsável Legal: Kelly Christine Barbosa do Valle Lopes 

1.9 E-mail: kellyc@ios.org.br 

1.10 RG nº 24.282.301-4                                                              Órgão Expedidor: SSP-SP 
 

2. Apresentação da Organização 

2.1 Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a 
área de atuação): 
 
O Instituto da Oportunidade Social - IOS é uma associação sem fins lucrativos, com Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. 
 
Possui como missão buscar, apoiar e monitorar a empregabilidade de jovens e de pessoas com 
deficiência, que tenham menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho. 
 
Atende adolescentes a partir de 14 anos de idade até jovens com 29 anos, e também pessoas 
com deficiência a partir de 16 anos de idade, que estejam cursando a partir do último ano do ensino 
fundamental ou já tenham concluído o ensino médio, prioritariamente em escolas da rede pública 
de ensino, e que se encontrem em maior vulnerabilidade social. 
 
Todo o atendimento fornecido pelo IOS é realizado de forma gratuita aos beneficiários. 
  
De forma geral, os beneficiários possuem acesso aos seguintes elementos pedagógicos: 
 
• Formação profissional em diversos cursos das áreas de administração ou tecnologia da 
informação, com aulas de segunda a sexta-feira, durante 1 semestre, no contra turno escolar. 
• Desenvolvimento das habilidades socioemocionais. 
• Reforço escolar de português e matemática. 
• Atendimento na equipe psicossocial, conforme demanda. A equipe é composta por assistentes 
sociais, psicóloga e psicopedagoga. 
• Ajuda de custo para o vale transporte, benefício este concedido, após análise, aos beneficiários 
em maior vulnerabilidade social. 
• Kit lanche em algumas Unidades de Atendimento.  
• Ao término da formação, o beneficiário passa a ser atendido pela equipe de Empregabilidade, 
equipe esta especializada em inclusão de adolescentes e jovens na conquista do primeiro 
emprego.  

http://www.ios.org.br/
mailto:kellyc@ios.org.br
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• Durante a formação, os pais ou responsáveis são envolvidos em três encontros que abordam 
temas sobre cidadania, educação profissional e empregabilidade, de forma que eles possam 
apoiar e incentivar seus filhos a frequentarem as aulas, diminuindo a evasão e aumentando as 
oportunidades de transformação social para a família. 
 
Em 2018, 1.215 adolescentes, jovens e pessoas com deficiência atendidos pelo IOS foram 
incluídas no mercado de trabalho. Isto representou um aumento de 43% na renda familiar, 
considerando uma família de 4 pessoas. 
 
Fundado em 1998, o IOS possui sua sede em São Paulo, no bairro de Santana, e filiais no Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Joinville. 
  
Todo o impacto social proporcionado pelo IOS só é possível porque o Instituto sempre buscou 
trabalhar em rede. 
 
Atualmente, parcerias com os Fundos Municipais e Estaduais da Defesa dos Direitos das Crianças 
e dos Adolescentes proporcionam aproximadamente 60% de todas as vagas de atendimento que 
são oferecidas pelo Instituto.  
 
Parcerias com outras Organizações Sociais, e com Faculdades e Universidades, proporcionam 
novas Unidades de Atendimento do IOS em regiões com importante demanda de beneficiários, 
onde estas organizações cedem o espaço físico ocioso, e o IOS aloca toda equipe de atendimento. 
  
E parcerias com empresas privadas proporcionam o restante das vagas de atendimento, 
aproximadamente 40%, e, principalmente, proporcionam a sustentação financeira de todo o 
BackOffice do Instituto, alinhando desenvolvimento de estratégica de negócios com impacto social, 
através da educação, da formação profissional, e da geração de emprego e renda. 
  
No IOS, transparência é fundamental. Toda a contabilidade do Instituto é realizada por um 
escritório contábil especialista no Terceiro Setor, e os relatórios são auditados pela 
PricewaterhouseCoopers. Anualmente, o IOS apresenta os seus resultados de impacto social 
através de relatório de atividades elaborado por uma consultoria externa, seguindo as diretrizes 
do GRI – Iniciativa de Reporte Global.  
 
O IOS atua há 21 anos em prol desses públicos desprovidos de oportunidades e políticas públicas 
suficientes para atender toda a demanda. Além de proporcionar ao beneficiário uma formação 
adequada para competir no mercado de trabalho, o Instituto se propõe a atuar como facilitador 
para a conquista de uma oportunidade de emprego de forma produtiva e eficiente. 
 
Nesses 21 anos, o IOS já capacitou mais de 34 mil alunos e cerca de 5 mil pessoas foram 
empregadas nos últimos 5 anos. O IOS também comprova a eficiência e resultado de seu trabalho 
através de certificações e reconhecimentos. 
 
A organização mantém registros junto ao CMDCA (desde 2010) e COMAS, permitindo parcerias 
nas esferas municipais, estaduais e federais com o poder público para a implementação de 
projetos. 
 

3. Apresentação do Projeto 

3.1 Nome do Projeto: Capacitação Profissional na Zona Norte de SP 
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3.2. Justificativa (justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados 
estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta.  
 
Dados Demográficos e Socioeconômicos 
 
De acordo com dados divulgados no segundo trimestre de 2019 pelo IBGE, 40% do total de 
pessoas desempregadas no país, está entre 14 e 24 anos de idade. No plano estadual, 
especificamente em São Paulo, esse dado corresponde a 39% e no município de São Paulo o 
percentual de desempregados nessa faixa etária é de 38,3% (11,6% entre 14 e 17 anos e 26,7% 
entre 18 e 24 anos), conforme demonstra o gráfico abaixo. Esse dado já demonstra o quanto a 
juventude brasileira é afetada pelo recesso econômico e pela falta de políticas públicas que 
proporcionem uma qualificação profissional adequada. 
 

 
De acordo com o estudo "Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da 
população brasileira - 2018”, divulgado pelo IBGE, em todos os grupos etários teve uma elevação 
da desocupação. O grupo que abrange os jovens – 14 a 29 anos - teve um aumento mais 
acentuado, conforme demonstra o gráfico abaixo, em 2014 a taxa de desocupação era de 13,0% 
e chegou a 22,6% em 2017. 
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É dentro desse cenário socioeconômico desfavorável que o IOS atua, trazendo qualificação 
profissional para uma faixa etária que ao projetar sua vida inicial no mercado de trabalho, se depara 
com um contexto bastante desanimador. 
 
O recesso econômico e a falta de qualificação profissional contribuem com este indicativo 
preocupante. O mercado, em crise, busca cada vez mais pessoas que atendam suas 
necessidades, que sejam experientes e possuam alguma formação. 
 
A taxa de subutilização da força de trabalho no trimestre encerrado em março de 2019 foi de 25% 
(28,3 milhões de pessoas), é a maior da série histórica iniciada em 2012. Dentro desse grupo de 
subutilização estão os desocupados, os subocupados com menos de 40 horas semanais e uma 
parcela de pessoas disponíveis, mas que não conseguem trabalho. 
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O mercado de trabalho brasileiro está bastante deteriorado, permeado por altos contingentes de 
desocupados, desalentados e subocupados. Esse é o cenário socioeconômico que o jovem irá 
enfrentar para ingressar no mercado de trabalho. Se não tiver uma formação ou qualquer 
preparação técnica terá poucas oportunidades de emprego. 
 
Se observarmos uma fotografia maior que abrange o ano de 2012 até os dias atuais (série histórica 
do IBGE), é possível perceber que o desemprego nas faixas etárias que correspondem aos 
adolescentes e jovens segue uma tendência crescente preocupante (no segundo trimestre de 
2019: 42,2% entre a população de 14 a 17 anos / 25,8% entre a população de 18 a 24 anos). 
 

 
 
O aumento da informalidade no mercado de trabalho brasileiro torna o público jovem 
extremamente vulnerável na busca pelo primeiro emprego. Por apresentar características próprias, 
essa parcela da população requer iniciativas específicas, como este projeto, especialmente entre 
os mais pobres que, historicamente, não têm acesso à oportunidade de qualificação profissional e 
cuja inserção no mercado de trabalho ocorre de forma mais precária. 
 

Crescimento da área de TI no Brasil 
 
No entanto, segundo reportagem da revista o Estadão (link estadão), publicada em 05 de maio de 
2019, enquanto o desemprego está em alta no país, o mercado de Tecnologia da Informação (TI), 
pelo contrário, está em pleno crescimento e as projeções são de aumento nas vagas de emprego, 
considerando todo ecossistema de tecnologia. Segundo Sérgio Paulo Gallindo, Presidente 
Executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(BRASSCOM), o setor de tecnologia deve abrir cerca de 70 mil vagas de emprego por ano de 2019 
a 2024. O número de profissionais formados por ano nas universidades não é capaz de suprir essa 
demanda, por esse motivo as empresas vêm contratando pessoas sem diploma de graduação em 
áreas de TI, mas com algum tipo de capacitação/especialização na área. 
 
Nesse sentido, o IOS cumpre um papel fundamental, por capacitar jovens de baixa renda na área 
de tecnologia, desta forma abrindo portas para um mercado promissor que tem capacidade para 
absorver grande parte dos jovens, mesmo no cenário de desemprego nacional.  
 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-um-pais-com-desemprego-de-13-sobram-vagas-na-area-de-tecnologia,70002816007
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3.3 Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
 
A unidade IOS localizada no Bairro de Santana atende demanda de jovens de todas as regiões do 
Município de São Paulo, por estar situada em um local de fácil acesso a transporte público, 
especialmente residentes na zona norte da cidade e municípios localizados ao redor. 
 
Dados demográficos dos distritos inseridos na subprefeitura de Santana. 
 

Subprefeituras Distritos 
Área 
(km²) 

População (2010) 
Densidade 

Demográfica (Hab/km²) 

Santana 

Mandaqui 13,1 107.580 8.212 

Santana 12,6 118.797 9.428 

Tucuruvi 9 98.438 10.938 

TOTAL 34,7 324.815 9.361 

 
Santana (Índice de Desenvolvimento Humano: 0,925) é o principal bairro e um dos mais antigos 
da Zona Norte da cidade de São Paulo. O bairro periférico é arborizado e bem atendido no 
transporte, água, esgoto, moradia e comércio. Sofre de problemas como: congestionamentos, 
zonas de meretrício, inúmeras pichações, alagamentos em suas vias mais centrais e grande 
número de moradores de rua em seu centro. Todo seu território é urbano com alta taxa de 
densidade demográfica.  
 
A Unidade IOS Santana também atende um público que reside em distritos como Casa Verde, 
Tremembé, Cachoeirinha, Brasilândia, Tucuruvi, Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Medeiros, Jaçanã, 
entre outros, abrangendo toda uma zona da cidade que apresenta problemas estruturais 
relacionados ao desemprego, violência, habitação precária, mobilidade urbana, acesso à 
educação, cultura, etc. São territórios que apresentam uma variação entre 15% a 30% da 
população em situação de alta ou muito alta vulnerabilidade social, segundo o mapa da 
desigualdade da Rede Nossa São Paulo. Abaixo está o mapa que representa o alcance do projeto 
no último atendimento. 
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3.4 Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às 
Secretárias afins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades, 
identificando os municípios da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou 
estadual nos termos das definições deste Edital. 
 
O atendimento será realizado no Núcleo IOS, localizado no bairro de Santana, Zona Norte de São 
Paulo. No entanto, devido ao fácil acesso utilizando transporte público e excelente localização do 
espaço, o projeto recebe também jovens de todas as zonas do município. A maioria é de 
adolescentes oriundos de diversos bairros da zona norte e noroeste da cidade. Estes são alguns 
bairros mapeados no último atendimento: Lauzane Paulista, Casa Verde Alta, Jardim Francisco 
Mendes, Jardim Peri, Santa Terezinha, Brasilândia, Vila Gustavo, Vila Isolina Mazzei, Vila Maria 
Alta, Vila Medeiros, Vila Nova Galvão.  
 
 

4. Objetivos do Projeto 

4.1 Objetivo Geral 
 
Promover a qualificação profissional, o apoio à entrada no mercado de trabalho e a geração de 
renda através da capacitação profissional técnica e metodológica em TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) e regras de negócios para adolescentes entre 14 e 17 anos e 11 
meses, na zona norte de São Paulo. 

4.2 Objetivo(s) Específico(s) 
 

a) Disponibilizar 320 (trezentos e vinte) vagas para o curso de capacitação profissional, 
divididas em 8 (oito) turmas semestrais, de até 20 (vinte) pessoas cada. 

b) Preencher ao menos 90% (noventa por cento) das vagas oferecidas; 
c) Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por cento) dos jovens 

ingressantes; 
d) Aprovar ao final do treinamento, ao menos 75% (setenta e cinco por cento) dos jovens 

concluintes; 
e) Encaminhar ao menos 30% (trinta por cento) dos jovens concluintes e aprovados no curso 

para entrevistas de emprego compatíveis com os respectivos perfis. 
 
 
 

5. Beneficiários público alvo a ser atendido 

5.1 Beneficiários Diretos (especificar):  
 
Serão diretamente beneficiados até 320 (trezentos e vinte) adolescentes, estudantes ou 
concluintes da rede pública de ensino de São Paulo, em situação de vulnerabilidade social, ao 
longo de 1 (um) ano, divididos da seguinte maneira: 
 
Santana: 
8 turmas distribuídas entre o período da manhã e da tarde: 20 jovens cada = 160 jovens  
Subtotal: 160 jovens por semestre x 2 semestres = 320 jovens no ano. 
 
Total: 160 adolescentes por semestre/ 320 no ano. 
 

5.2 Beneficiários Indiretos (especificar): 
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A população atendida pelo IOS apresenta em média 3,4 moradores por residência. Com base 
neste | indicador histórico, podemos afirmar que o projeto beneficiará indiretamente no mínimo 
1.088 (mil e oitenta e oito) pessoas, sendo: 
 

• Famílias dos jovens capacitados: Com o aumento da empregabilidade formal do jovem há 
consequente aumento na renda familiar; 

• Empresas locais: O empresariado local adquire mão de obra qualificada e pré-selecionada, 
facilitando a inclusão produtiva, as relações com a comunidade e também o cumprimento 
das cotas legais de aprendizes; 

• Comunidades e Município: O aumento da qualificação profissional de jovens contribui para 
a diminuição dos índices de desemprego deste público; ajuda a reduzir a pobreza e 
proporciona aumento da qualidade de vida nas comunidades: 

• Terceiro Setor: O IOS fortalece a rede de direitos humanos e cidadania no Município, 
através da articulação e diálogo com diversos entes públicos e da sociedade civil organizada 
para a divulgação e encaminhamento de beneficiários ao projeto. 

  
 

5.3 Valor da Proposta: R$ 1.240.625,45 
 
 

6. Metodologia – Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho. 

 
O projeto será realizado através das seguintes etapas: 
 

a. Formação da equipe profissional: A partir da formalização do convênio, os profissionais 
necessários serão contratados ou alocados no projeto. 

 
b. Produção de materiais e aquisição dos equipamentos: Nesta etapa de pré-execução, será 

realizada a compra e instalação dos equipamentos e a produção dos materiais didáticos e 
uniformes. Nesta mesma fase são produzidos os materiais de divulgação do projeto, que se 
repetem ao final do primeiro semestre, com o objetivo de divulgar a abertura de vagas para 
o segundo semestre letivo. 

 
c. Divulgação: A divulgação do projeto e respectivas vagas será realizada de forma intensa 

pela área de Comunicação do IOS, com o apoio da retaguarda e dos profissionais 
exclusivamente financiados pelo projeto. Com o apoio de peças digitais e impressas, um 
Articulador de Redes do IOS poderá visitar e se reunir com escolas, equipamentos públicos, 
organizações da sociedade civil, empresas e estabelecimentos das comunidades do 
entorno para divulgar a iniciativa e atrair o maior número possível de adolescentes dentro 
do perfil para o projeto. Esse trabalho se desdobrará ao longo do primeiro semestre com 
foco na divulgação e atração de beneficiários para as turmas do segundo semestre letivo. 

 
d. Processo seletivo e matrículas: Os interessados poderão realizar uma pré-inscrição online 

ou inscrição presencial diretamente na Unidade IOS onde será executado o projeto. O 
processo seletivo visa atender o perfil estabelecido pelo Edital - adolescentes com idade 
entre 14 e 17 anos e 11 meses. 
 

e. Realização do curso: O curso será realizado de segunda à sexta-feira no contra turno 
escolar com duração de 3,5 horas por dia, totalizando um semestre letivo com carga horária 
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total de aproximadamente 300 horas. O conteúdo será voltado para rotinas administrativas, 
regras de negócio e utilização dos softwares de gestão mais comuns do mercado; além das 
disciplinas de temas transversais, desenvolvimento comportamental, português e 
matemática. Matriz curricular: 

I. Office – 40 hrs 
II. Administração de Compras – 24 hrs 
III. Estoque e Custos – 24 hrs 
IV. Faturamento – 24 hrs 
V. Gestão Financeira – 24 hrs 
VI. Português – 27 hrs 
VII. Matemática - 27 hrs 
VIII. Temas transversais – 18 hrs 
IX. Projeto solidariedade – 28 hrs  
X. Trabalho de Conclusão de Curso – 64 hrs 

 
Neste mesmo item, se tratando do orçamento, estão contemplados 8 notebooks - um para 
cada profissional envolvido diretamente com as atividades do projeto, exceto os monitores, 
que na realidade compartilham os mesmos equipamentos que os instrutores em diversas 
tarefas para o desenvolvimento do curso. Além disso, tem 4 projetores para cada sala de 
aula do projeto e dois micro-ondas para o refeitório, espaço onde os alunos se alimentam e 
convivem. Esses itens asseguram um atendimento que prima pela qualidade técnica e 
social do projeto. Por fim, o desenho orçamentário abrange 5% para despesas de 
comissionamento por captação, rubrica fundamental para a viabilização do projeto e para a 
valorização do profissional captador/mobilizador de recursos. 

 
f. Promoção da Empregabilidade: Ao longo dos semestres letivos, a equipe de 

Empregabilidade fará o mapeamento de perfil dos alunos em formação e oferecerá 
atendimento e orientação sobre o tema, como desenvolvimento de currículo, ferramentas 
para buscar vagas de emprego, como se portar na hora da entrevista, entre outros aspectos 
e dúvidas frequentemente apontadas pelos alunos. Ao final do treinamento, já em posse 
dos currículos dos aptos a ingressar no mercado de trabalho, articulará parcerias com 
empresas do entorno para que os adolescentes tenham a oportunidade de concorrer às 
possíveis vagas disponíveis e compatíveis com seus perfis. 
 

g. Kit lanche – alunos: Por meio das pesquisas de satisfação e das reflexões feitas com os 
professores nas reuniões pedagógicas, foi possível identificar a necessidade de oferecer 
um lanche diário aos alunos. Muitos saem da escola para o curso ou do curso para a escola 
sem se alimentarem, o que prejudica o desenvolvimento e aprendizado dos jovens. Além, 
claro, de ser desumana a ausência de recursos próprios para sanar uma necessidade 
básica que é se alimentar nesse meio tempo. O IOS busca atenuar a vulnerabilidade social 
com uma abordagem educacional e psicossocial oferecendo capacitação profissional, mas 
reconhece que para alcançar esse fim, existem necessidades emergenciais latentes. Dessa 
forma, o IOS oferece no orçamento do projeto um lanche com produtos não manuseados, 
cujo kit individual contém um suco ou achocolatado em caixinha (200 ml), um bolinho 
recheado (40g) e um biscoito salgado (150g). 
 

h. Vale Transporte: Para contemplar e sustentar o atendimento em regiões vulneráveis o 
projeto adota como estratégia a oferta de vale transporte para 50% dos alunos, conforme 
orçamento apresentado, uma vez que parte do público atendido não possui renda suficiente 
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para locomoção. Essa decisão é baseada em uma política interna do IOS, elaborada pela 
Equipe Psicossocial, que visa garantir o acesso e a frequência do jovem à educação social. 
A política estabelece uma série de critérios socioeconômicos para priorizar o recurso. Os 
principais estão elencados abaixo: 

 Renda per capita de ¼ do salário mínimo – R$ 249,50 (descontado o valor do aluguel 

para este cálculo); 

 Nº de crianças na residência – interfere na decisão devido ao aumento de gastos; 

 Nº de idosos na residência - interfere na decisão devido ao aumento de gastos; 

 Verificar a particularidade de cada caso (doenças, gravidez, situações 

desestabilizastes como por exemplo, roubo, separação, morte, etc.). 

 
 

i. Perspectiva psicossocial-pedagógica: Durante o curso, a/ equipe Psicossocial do IOS busca 
atender o aluno na sua dimensão social, emocional e pedagógica, possibilitando o 
fortalecimento da autonomia no que tange ao enfrentamento dos desafios ligados a 
realidade socioeconômica em que o jovem está inserido O objetivo de trabalho desta equipe 
é oferecer um atendimento multidisciplinar, realizando um acompanhamento contínuo de 
assistência em diferentes áreas. Estes acompanhamentos são importantes na medida em 
que auxiliam o jovem a lidar com problemas complexos e frequentes de comportamento, 
evasão, dificuldade de aprendizagem, inclusão e participação da família no processo 
pedagógico. Essa perspectiva psicossocial-pedagógica possibilita ao educando a 
oportunidade de se tornar consciente e sujeito de sua própria história, impactando na 
formação da sua subjetividade, fazendo-o vivenciar um processo de reflexão que produz 
efeitos na maneira de pensar, sentir e agir, desenvolvendo a emancipação social e o 
fortalecimento emocional destes jovens. 

 
j. Apresentação dos resultados: Além dos relatórios e prestações de contas obrigatórios, o 

IOS conta com uma equipe de retaguarda para oferecer todo o suporte e estrutura 
necessários para execução do projeto com o máximo de qualidade e compromisso com os 
beneficiários e públicos de interesse, disponibilizando dados sempre que solicitados e 
compartilhando dos resultados periodicamente com todos os parceiros envolvidos no 
projeto. 

 
 

7. Resultados Esperados – Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos 

(descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades 

a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se pretende 

realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados para tanto). 

Espera-se preparar os 320 (trezentos e vinte) adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

para ingresso no mercado de trabalho, indicando ao menos 30% dos concluintes aprovados para 

vagas de emprego formal ao final do programa. Ao ingressar no mercado, os beneficiários poderão 

incrementar a renda familiar em até 40%. Frente aos desafios do cenário econômico no país e 

aumento das taxas de desemprego, a proposta aumentará consideravelmente as oportunidades 

de desenvolvimento de carreira dos indivíduos capacitados no programa, contribuindo para a 

diminuição da pobreza e desigualdade social no Estado de São Paulo. 
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a. Objetivo Específico: Disponibilizar 320 (trezentos e vinte) vagas para o curso de capacitação 

profissional, divididas em 8 (oito) turmas semestrais, de até 20 (vinte) pessoas cada. 

Resultado quantitativo: Contratação/alocação dos necessários para execução do projeto; 

aquisição e instalação dos equipamentos; produção dos uniformes. 

Resultado qualitativo: Preparo da infraestrutura, processo de divulgação, processo seletivo e 

consequente preenchimento das vagas pelos beneficiários indicados no perfil. 

 

b. Objetivo Específico: Preencher ao menos 90% (noventa por cento) das vagas oferecidas; 

Resultado quantitativo: Quantidade de alunos candidatos vs alunos efetivamente matriculados. 

Capacitar ao menos 288 beneficiários, que correspondem a 90% do total de vagas oferecidas. 

Resultado qualitativo: Aprovação dos candidatos no processo seletivo e consequente 

preenchimento das vagas pelos beneficiários indicados no perfil. 

 

c. Objetivo Específico: Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por cento) 

dos ingressantes. 

Resultado quantitativo: Ao menos 230 concluintes, ou seja, evasão máxima de 58 no total. 

Resultado qualitativo: Permanência dos adolescentes no projeto reflete o aproveitamento do 

conteúdo e eficiência do projeto, aumentando as chances de aprovação e empregabilidade. 

 

d. Objetivo Específico: Aprovar ao final do treinamento, ao menos 75% (setenta e cinco por cento) 

dos concluintes. 

Resultado quantitativo: Aprovar ao menos 173 no total, ao final dos cursos oferecidos. 

Resultado qualitativo: Adolescentes aprovados refletem frequência mínima de 75% ao projeto e 

nota final mínima de 7,0. 

 

e. Objetivo Específico: Encaminhar ao menos 30% (trinta por cento) dos concluintes e aprovados 

no curso para entrevistas de emprego compatíveis com o perfil e formação. 

Resultado quantitativo: Encaminhar ao menos 52 jovens aprovados para 1 (uma) entrevista de 

emprego formal. 

Resultado qualitativo: Apoio do projeto no direcionamento e encaminhamento dos adolescentes 

ao mercado de trabalho. 

 
 

8. Processo de Monitoramento e Avaliação – Apresentar os indicadores quantitativos e 

qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem 

utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local. 
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Resultado(s) Indicadores 

qualitativos 

Indicadores 

quantitativos 

Meios de verificação 

Disponibilizar 320 
vagas para o curso 
de capacitação 
profissional, divididas 
em 8 turmas 
semestrais, de até 20 
pessoas cada. 

Divulgação, 
preparo da 
estrutura para 
recebimento dos 
alunos. 

Contratação/alocação dos 
profissionais; aquisição e 
instalação dos 
equipamentos; produção 
dos uniformes. 

Holerites dos profissionais 
contratados, documentos fiscais, 
registro fotográfico. 

Preencher ao menos 
90% das vagas 
oferecidas. 

Divulgação de 
fácil acesso 
do público alvo; 
articulação com a 
rede pública de 
ensino e 
sociedade civil; 
assertividade do 
processo seletivo. 

Número de candidatos vs. 
número de efetivamente 
matriculados. 

Relatório do processo 
seletivo, ações de articulação e 
divulgação e lista de 
beneficiários matriculados 

Garantir a 
permanência e 
conclusão de ao 
menos 80% dos 
ingressantes. 

Sensibilização 
dos alunos e 
familiares ao 
longo do projeto, 
engajamento e 
estímulo dos 
empregadores 

Número de alunos 
desistentes / principais 
motivos de evasão; Carga 
horária, número de 
disciplinas e aulas 
realizadas; 

Listas de Frequência; relatório 
pedagógico; Calendário Letivo; 
Conteúdo Programático e Matriz 
Curricular; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovar ao final do 

treinamento, ao 

menos 75% dos 

concluintes. 

Capacidade de 
interpretação e 
produção textual; 
Habilidade de 
raciocínio lógico e 
capacidade de 
resolução de 
problemas com 
operações 
básicas de 
matemática; 
Conhecimento do 
Pacote Office e 
Internet; 
Competências 
emocionais e 
comportamentais 
somados à 
compreensão das 
regras de negócio 
e rotinas 
administrativas 
envolvendo 
departamentos 
como Compras, 
Estoque, 
Faturamento e 
Financeiro; 
Capacidade de 
utilização de 
software de 
gestão 
empresarial para 
operação das 

 
 
 
 
 
 

Número de alunos 

concluintes com média 

igual ou superior a 7,0 e 

frequência mínima de 

80%; Taxa de 

aproveitamento/desempe

nho pedagógico; taxa 

média de frequência; 

média (nota) final 

 
 
 
 
 

 
Boletins com notas; Registro 
fotográfico dos alunos com os 
Certificados de conclusão; 

Relatório pedagógico; 

Calendário Letivo; Conteúdo 

Programático e Matriz Curricular; 
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rotinas no nível 
de usuário. 

 
 

Encaminhar ao 

menos 30% dos 

concluintes 

aprovados no curso 

para entrevistas de 

emprego compatíveis. 

Pesquisa e 

orientação aos 

beneficiários e 

familiares; ações 

de 

relacionamento 

com 

empresariado 

local; perfil das 

vagas disponíveis 

no mercado; tipo 

de vínculo e 

salários. 

 
 

Número de aprovados na 

formação vs. número de 

encaminhados para 

entrevistas de emprego. 

 
 

Pesquisas e Entrevistas; 

devolutiva das empresas 

articuladas; relatório de 

empregabilidade dos alunos 

 

9. Recursos humanos- Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais 

agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente. 

Formação Profissional 

(cargo) 

Função no projeto Nº de 

horas/mês 

Vínculo (CLT, Prestador de 

Serviços, Voluntário 

2 Instrutores de Adm/TI: 

Ensino Superior completo 

em áreas afins 

Responsável pelas 

Turmas e por 

ministrar as aulas de 

Administração e 

Tecnologia 

 

180hrs/mês 

 

CLT 

2 Monitores: 

Ensino Médio completo 

Apoiar o instrutor 

durante as aulas, 

ministrar as aulas de 

educação digital e 

apoiar as rotinas de 

classe das turmas 

 

180hrs/mês 

 

CLT 

1 Pedagogo: 

Ensino Superior completo 

em Pedagogia ou 

equivalente 

Ministrar as aulas de 

Português, 

Matemática e Temas 

Transversais 

 

180hrs/mês 

 

CLT 

1 Professor de Português 

Ensino Superior completo 

em Letras ou equivalente 

Ministrar as aulas de 

Português e Temas 

Transversais 

 

180hrs/mês 

 

CLT 

1 Professor de 

Matemática – Ensino 

Superior completo em 

Matemática ou equivalente 

Ministrar as aulas de 

Matemática e Temas 

Transversais 

 

180hrs/mês 

 

CLT 

1 Analista Educacional: 

Ensino Superior completo 

em áreas afins 

Responsável por 

todas as demandas 

de gestão 

educacional e 

retaguarda 

 

180hrs/mês 

 

CLT 
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1 Analista de 

Empregabilidade:  

Ensino Superior completo 

ou cursando em áreas afins 

Responsável por 

buscar oportunidades 

de emprego 

compatíveis com o 

perfil dos 

beneficiários e apoiar 

a equipe na 

orientação dos 

adolescentes sobre 

entrevista, mercado 

de trabalho e carreira 

 

180hrs/mês 

 

CLT 

1 Psicopedagogo: 

Ensino Superior completo 

em Psicologia ou Pedagogia 

Apoiar a equipe 

psicossocial na 

avaliação e 

identificação dos 

motivos que estão 

dificultando o 

aprendizado dos 

alunos, intervindo de 

maneira preventiva e 

proporcionando a 

eles meios para que 

desenvolvam suas 

potencialidades 

 

160hrs/mês 

 

CLT 

 

10. Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão 

desenvolvidas. 

Plano de Trabalho Anual 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Composição da equipe 

multidisciplinar 

X            

2. Produção de uniformes e aquisição de 

equipamentos 

X     X       

3. Divulgação e inscrições X X    X X      

4. Realização do curso em Santana  X X X X X  X X X X X 

5. Empregabilidade X X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
KELLY CHRISTINE BARBOSA DO VALLE LOPES 

Superintendente/Procuradora 
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Plano de Trabalho 
Edital de Chamamento Público 02/SEDS/CONDECA/2018-19 

 
1. DADOS DO PROPONENTE 

Órgão/instituição Proponente 

Instituto da Oportunidade Social 

C.N.P.J. 

02.449.283/0001-89 

Endereço 

Avenida General Ataliba Leonel, 245 – Santana – SP 

E-mail 

relacionamento@ios.org.

br 

Cidade 

São Paulo 

UF 

SP  

CEP 

02033-

000 

(DDD) Telefone/Fax 

(011) 2503-2617 

E.A. 

V – Trabalho – A 

e C 

Conta corrente 

5209-4 

Banco (nome e nº) 

Banco do Brasil 001 

Agência (nome e nº) 

1914-3 

Praça de 

Pagamento 

Rua São Carlos 

do Pinhal, 627 - 

Ag. 1914 

CEP: 01333-001 

– Bela Vista – 

São Paulo – SP 

Nome do responsável pela instituição 

Kelly Christine Barbosa do Valle Lopes 

 

C.P.F. 

194.595.108-76 

R.G./Órgão expedidor 

24.282.301-4 / SSP-SP 

Cargo 

Superintendente 

Função 

Gestão Executiva 

Matrícula 

00022 

Endereço completo 

Rua Francisco Portinari, 135C, Lote C4V - Porta do 

Sol -Mairinque - SP 

CEP 

18120-000 

(DDD) Tel./Fax 

(011) 99156-5328 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES – INTERVENIENTE 

Nome:  CNPJ E.A. 

Endereço Completo:  
 

 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do projeto 

 

Capacitação Profissional na Zona Norte de SP 

Período da execução 

Início Término 

Janeiro Dezembro 

mailto:relacionamento@ios.org.br
mailto:relacionamento@ios.org.br
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Eixo Temático 

Eixo V – Trabalho 

A - Formação, educação para o trabalho, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional do 

adolescente - apoio à inserção no mercado de trabalho e geração de renda; 

C - Inclusão digital, abrangendo cursos, capacitação e formação profissional em tecnologia. 

Identificação do objeto 

Com foco em ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação aliadas às regras 

de negócios, o IOS busca formar não só um profissional competente para as suas tarefas 

no ambiente corporativo, mas um cidadão consciente de suas ações e papel na sociedade, 

por meio de rotinas administrativas e aprendizado dos softwares de gestão mais utilizados 

no mercado, na zona norte de São Paulo. 

 

Justificativa da Proposição 

 

Cenário – desemprego dos jovens 

 

De acordo com dados divulgados no segundo trimestre de 2019 pelo IBGE, 40% do total de 

pessoas desempregadas no país, está entre 14 e 24 anos de idade. No plano estadual, 

especificamente em São Paulo, esse dado corresponde a 39% e no município de São Paulo 

o percentual de desempregados nessa faixa etária é de 38,3% (11,6% entre 14 e 17 anos e 

26,7% entre 18 e 24 anos). Esse dado já demonstra o quanto a juventude brasileira é afetada 

pelo recesso econômico e pela falta de políticas públicas que proporcionem uma qualificação 

profissional adequada. 

 

Além disso, segundo o estudo "Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições 

de vida da população brasileira - 2018”, divulgado pelo IBGE, em todos os grupos etários 

teve uma elevação da desocupação. O grupo que abrange os jovens – 14 a 29 anos - teve 

um aumento mais acentuado, em 2014 a taxa de desocupação era de 13,0% e chegou a 

22,6% em 2017. 

 

É dentro desse cenário socioeconômico desfavorável que o IOS atua, trazendo qualificação 

profissional para uma faixa etária que ao projetar sua vida inicial no mercado de trabalho, se 

depara com um contexto bastante desanimador. 

 

O recesso econômico e a falta de qualificação profissional contribuem com este indicativo 

preocupante. O mercado, em crise, busca cada vez mais pessoas que atendam suas 

necessidades, que sejam experientes e possuam alguma formação. 

 

A taxa de subutilização da força de trabalho no trimestre encerrado em março de 2019 foi de 

25% (28,3 milhões de pessoas), é a maior da série histórica iniciada em 2012. Dentro desse 

grupo de subutilização estão os desocupados, os subocupados com menos de 40 horas 

semanais e uma parcela de pessoas disponíveis, mas que não conseguem trabalho. 
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O mercado de trabalho brasileiro está bastante deteriorado, permeado por altos contingentes 

de desocupados, desalentados e subocupados. Esse é o cenário socioeconômico que o 

jovem irá enfrentar para ingressar no mercado de trabalho. Se não tiver uma formação ou 

qualquer preparação técnica terá poucas oportunidades de emprego. Por apresentar 

características próprias, essa parcela da população requer iniciativas específicas, como este 

projeto, especialmente entre os mais pobres que, historicamente, não têm acesso à 

oportunidade de qualificação profissional e cuja inserção no mercado de trabalho ocorre de 

forma mais precária. 

 

Crescimento da área de TI no Brasil 

 

No entanto, segundo reportagem da revista o Estadão (link estadão), publicada em 05 de 

maio de 2019, enquanto o desemprego está em alta no país, o mercado de Tecnologia da 

Informação (TI), pelo contrário, está em pleno crescimento e as projeções são de aumento 

nas vagas de emprego, considerando todo ecossistema de tecnologia. Segundo Sérgio 

Paulo Gallindo, Presidente Executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (BRASSCOM), o setor de tecnologia deve abrir cerca de 70 

mil vagas de emprego por ano de 2019 a 2024. O número de profissionais formados por ano 

nas universidades não é capaz de suprir essa demanda, por esse motivo as empresas vêm 

contratando pessoas sem diploma de graduação em áreas de TI, mas com algum tipo de 

capacitação/especialização na área. 

 

Nesse sentido, o IOS cumpre um papel fundamental, por capacitar jovens de baixa renda 

na área de tecnologia, desta forma abrindo portas para um mercado promissor que tem 

capacidade para absorver grande parte dos jovens, mesmo no cenário de desemprego 

nacional. 
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1. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase) 

 

Meta Etapa/Fase Especificação Indicador Físico Duração 

Unidade Quantidade Início Término 

 
1. Disponibilizar 240 
vagas. 

1. Composição da equipe 
2. Produção de uniformes e 

aquisição de 
equipamentos. 

3. Divulgação e inscrições 

Contratação e formação da equipe; 
compra de uniformes e apostilas; 
elaboração de material para divulgação 
das inscrições; divulgação. 

 
Vagas 

 
320 

 
1º sem - Jan 
2º sem - Jun 

 
1º sem - Fev 
2º sem - Jul 

 
2. Matricular 90% do 
total de vagas 
oferecidas. 

1. Composição da equipe 
2. Produção de uniformes e 

aquisição de 
equipamentos. 

3. Divulgação e inscrições 

 

Divulgação; matrícula dos interessados; 
processo seletivo dos alunos. 

 
Vagas 

preenchidas 

 
288 

 
1º sem - Jan 
2º sem - Jun 

 
1º sem - Fev 
2º sem - Jul 

3. Formação de ao 
menos 80% dos 
ingressantes 

 

4. Realização do curso 
Capacitar as turmas; realizar avaliações 
modulares; garantir permanência no 
curso. 

Formados 230 1º sem - 
Fev 2º sem 

- Ago 

1º sem - Jun 
2º sem - Dez 

4. Aprovar ao menos 
75% dos concluintes. 

5. Realização do curso Aplicar avaliações finais; emitir boletins; 
ter 75% com média 7,0. 

Aprovados 173 1º sem - 
Fev 2º sem 

- Ago 

1º sem - Jun 
2º sem - Dez 

5. Encaminhar ao 
menos 30% dos 
aprovados. 

 

6. Empregabilidade 
Indicação para processos seletivos 
em empresas parceiras. 

Encaminhados 52 Junho Dez 
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2. Cronograma de desembolso (Em reais)* 

Meta 
Cat. 
Econômic
a 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

1. 
Disponibiliza
r 240 vagas. 

Custeio 
 R$     
35.174,02  

                      

2. Matricular 
90% do total 
de vagas 
oferecidas. 

Custeio 
 R$    
149.504,0
7  

                      

3. Formação 
de ao menos 
80% dos 
ingressantes 

Custeio   
 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
62.138,1
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
44.906,6
7  

 R$ 
59.449,1
6  

4. Aprovar 
ao menos 
75% dos 
concluintes. 

Custeio   
 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
57.685,5
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
40.454,0
2  

 R$ 
54.996,5
1  

5. 
Encaminhar 
ao menos 
30% dos 
aprovados. 

Custeio 
 R$       
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 R$   
4.452,65  

 
 
 
 

____________________________________ 
KELLY CHRISTINE BARBOSA DO VALLE LOPES 

Superintendente/Procuradora 
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