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Nº. PLANO DE
TRABALHO
_________________
Preenchimento
CMDCA/BH

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE
Órgão/Organização da Sociedade Civil/ Parceira

CNPJ: 02.449.283/0002-60

Instituto da Oportunidade Social
Registro/Inscrição de Programa no CMDCA/BH: 00352/01
Endereço: Avenida Raja Gabaglia, 2664, 2º andar
Cidade: Belo

UF

CEP:

Horizonte

MG 30494- (31) 2122-5248
170

Conta Corrente:

DDD/Telefone

E-mail: ios.bh@ios.org.br /
projetos@ios.org.br

2510-9296

Banco:

Agência: Praça de Pagamento:

Responsável Institucional pela Assinatura do Termo de Fomento
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(OSC)/Convênio(ORGÃO): Pollyanna Rodrigues da Silva Flores
CPF:

RG.: MG-7.207.967

007.624.216-14

Cargo/Função: Líder de Projetos
Sociais

Período de Mandato da Diretoria (OSC): Junho/2018 a Junho/2021
Coordenador/responsável pelo Projeto: Pollyanna Rodrigues da Silva Flores
Cargo/Função: Líder de Projetos Sociais

Setor de Trabalho: Educacional

Matrícula: 2

E-mail: pollyanna.silva@ios.org.br

Telefone Fixo: (31) 2510-9296 | 2122-5248

Celular: (31) 9 8457-2850

2 - DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE
Denominação

CNPJ FMDCA/BH

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - FMDCA (U.O. 1013)

13.921.409/0001-92

Endereço: Avenida Afonso Pena, 342 – 6º andar, Centro.
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Cidade: Belo Horizonte

UF: Minas Gerais

CEP: 30.130-001

3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
3.1 - Título do Projeto

Inclusão Produtiva de Jovens em Áreas
Urbanas

3.2 - Período de Execução

12 meses após o recebimento da primeira
parcela.

Objeto da parceria:
O objeto da parceria é “Promover a capacitação profissional de jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, preparando-os para o ingresso no mercado de trabalho, de
forma que estes atuem como protagonistas frente ao seu aprendizado e ao desenvolvimento de
suas próprias competências profissionais”.
3.3 – Descrição da realidade
O local de execução do projeto é na Unidade IOS UNIBH, localizada no bairro União – Regional
Nordeste, mas que por ter fácil acesso a linhas de ônibus e metrô, consegue atender outras
Regionais.
As principais Regionais atendidas são: Regionais Nordeste, Norte e Venda Nova - essas contêm
a maioria dos nossos alunos (detalhamento desses territórios na área de abrangência do
projeto).
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Além disso, o projeto ambiciona ampliar o atendimento para a Regional Leste, Aglomerado da
Serra e Aglomerado Morro das Pedras que possui o maior indicie de vulnerabilidade social
juvenil no município de Belo Horizonte, conforme mapa detalhado mais abaixo, no item sobre
vale transporte.
De forma geral, todas essas regionais apresentam localidades em situação de alta
vulnerabilidade social juvenil, com problemas socioeconômicos complexos, dentre eles o
desemprego e a ausência de políticas públicas educacionais efetivas para os jovens de baixa
renda. É nesse vácuo político, econômico e social que o IOS atua.
Abaixo, um contexto descritivo dos aglomerados que o projeto se desafia a atender, com o
intuito de contribuir na redução das desigualdades sociais e territoriais do município de Belo
Horizonte.
Aglomerado da Serra
Além dessas regionais mencionados acima, o projeto ambiciona o atendimento numa região
complexa e que abrange uma das maiores favelas de Minas Gerais, o Aglomerado da Serra,
que possui poucas oportunidades voltadas para o mercado de trabalho.
O Aglomerado da Serra é uma comunidade, localizada na Regional Centro-Sul, constituída
pelos bairros: Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da
Conceição, Santana do Cafezal/ Vitório Marçola (parte) e Cafezal, com uma população de
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33.341, de acordo o site Bairros de Belo Horizonte.
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De acordo com o Atlas Brasil, o IDH do Aglomerado da Serra é de 0,665, porém, quando
olhamos separadamente, percebemos que o índice de educação é bem abaixo, 0,575. O
Aglomerado da Serra encontra-se na posição de 454º do ranking do IDH de BH e Região
Metropolitana.
Aglomerado Morro das Pedras
Outra área de interesse para ampliação do nosso atendimento é o Aglomerado Morro das
Pedras, localizado na Regional Oeste, com uma população aproximada de 21.298 habitantes.
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O morro das pedras está limitado por duas importantes avenidas: Raja Gabáglia e Barão
Homem de Melo e é composto por um total de oito vilas: Chácara Leonina, Leonina, Pantanal,
Santa Sofia, São Jorge I, São Jorge II, São Jorge III e Vila Antena. Algumas das vilas desse
aglomerado se encontram bem abaixo no ranking geral do IDH, como por exemplo a Vila Antena
composta por São Jorge e Leonina, com IDH de 0,654 e com posição de 510º no ranking. Essa
vila é uma das piores no ranking se considerarmos apenas os bairros de Belo Horizonte.
Vale Transporte
Para contemplar e sustentar o atendimento dessas regiões dos Aglomerados, e ampliar o
atendimento da Regional Leste (que possui hoje o maior índice de vulnerabilidade juvenil em
Belo Horizonte, segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil disponibilizado pela PBH) o projeto
adota como estratégia a oferta de vale transporte para 12% dos alunos, sendo em torno de 14
alunos beneficiados por ano e 7 por semestre, conforme orçamento apresentado para os alunos
oriundos dessas localidades, uma vez que o público atendido, em sua maioria, não possui renda
suficiente para locomoção.
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Mapa do Índice de Vulnerabilidade Juvenil de BH (pbh.gov.br)

Por meio desta política, o IOS busca apoiar e incentivar os jovens a concluírem a capacitação
profissional, assim, fortalecendo o empoderamento e protagonismo social.
Visando os princípios de ética e transparência do IOS, serão contemplados por esta política,
jovens que residem nessas regiões e que estejam em situação de vulnerabilidade social,
propiciando o desenvolvimento social e promovendo a integração social ao mundo do trabalho.
A área Educacional acompanhará a formação e desenvolvimento destes alunos, através de
indicadores sociais (sexo, idade, renda familiar, composição familiar, localidade regional) e
também de desempenho (assiduidade, desempenho nas disciplinas).
3.4 - Justificativa do Projeto
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De acordo com dados divulgados no segundo trimestre de 2018 pelo IBGE, 40,1% do total de
pessoas desempregadas no país, está entre 14 e 24 anos de idade. No plano estadual,
especificamente em Minas Gerais, esse dado corresponde a 43,3% e no município de Belo
Horizonte o percentual de desempregados nessa faixa etária é de 38,3%. 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 decente.
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Se levarmos em conta o instrumento legal que consolidou os direitos dos jovens, passamos a
considerar um grupo mais extenso que vai de 16 a 29 anos de idade. Neste recorte etário a
realidade é mais alarmante ainda. Dos 11,6 milhões de pessoas desempregadas em 2016,
54,9% tinha de 16 a 29 anos, de acordo com o estudo "Síntese de Indicadores Sociais: uma
análise das condições de vida da população brasileira - 2017”, divulgado pelo IBGE. Dessa
forma, é possível constatar que os jovens foram os mais afetados pela crise. O percentual de
jovens (16 a 29 anos) que nem estudavam nem trabalhavam (isto é, não se qualificavam) no
Brasil aumentou de 2014 (22,7%) para 2016 (25,8%). Todas as regiões refletiram essa piora.
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. No entanto, muitas vezes
os jovens estão na busca do primeiro emprego sem preparação ou qualquer qualificação que
possa contribuir com o mercado de trabalho. Este cenário tende a se agravar, revelando a
persistência do desemprego e a proliferação de vagas temporárias e informais. A taxa de
desocupação para os jovens continua alta e poderá piorar nos próximos anos. As
consequências para o desemprego juvenil em longo prazo apontam um quadro ainda mais
agravante, pois esses mesmos jovens não terão aprimoramento de suas habilidades
profissionais e perderão a oportunidade de ter uma experiência de trabalho nos primeiros anos
de seu desenvolvimento para a vida adulta. Além disso, essas consequências podem afetar o
salário dos jovens no futuro e ainda futuras promoções no emprego devido à falta de
experiência.
Em geral, estes índices se devem a falta de preparação deste público onde, quanto menor a
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renda, menor a chance de ter acesso a uma educação profissionalizante de qualidade e
consequentemente menores são as oportunidades de conquistar um emprego formal. Este
recorte da população geralmente ocupa as vagas de pior qualidade do que a média ofertada; a
maioria dos jovens está no trabalho informal, sem qualquer proteção social, sem garantia de
direitos trabalhistas e previdenciários apresentando características próprias que requerem
iniciativas específicas para esse público, como este projeto, especialmente para 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.
No Brasil o trabalho informal, pode ser representado de uma forma resumida pela imagem
abaixo:
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Dados do trabalho infantil no Brasil (chegadetrabalhinfantil.org.br)

Em Belo Horizonte a presença dos jovens em trabalho informal ainda é preocupante, conforme
notícia do site Hoje em Dia, publicada em 12/06/2016*, mais de 70% dos jovens entre 16 a 17
anos trabalham em atividade informal, sendo a maioria formada por meninos que atuam como
ambulantes em locais de grande movimentação de pessoas nas regiões Centro-Sul, Leste,
Oeste e Noroeste.
*Fonte: www.hojeemdia.com.br - Nome da notícia: Pesquisa traça o perfil dos jovens em
situação de trabalho infantil em BH.
Além desses dados locais, podemos analisar os índices de vulnerabilidade juvenil de Belo
Horizonte, que analisa questões como a taxa de abandono escolar, onde demonstra alto índice
de vulnerabilidade na regional leste, também presente com índices altos em outras taxas
analisadas pelo relatório, umas das áreas de foco no atendimento da proposta. Essa evasão das
escolas, muitas vezes, está ligada ao trabalho informal.
O mapa do índice de vulnerabilidade juvenil por regiões está apresentado nesta proposta na
parte de apresentação do OSC, página 6, demonstrando que as áreas visadas pela proposta
possuem altos índices de vulnerabilidade juvenil e neste ponto também é apresentada mais
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informações sobre as áreas, como o índice de desenvolvimento humano que avalia renda,
longevidade e educação.
Este projeto não se limita apenas ao desenvolvimento de competências técnicas, mas também
de habilidades socioemocionais e de letramento, inclusive nas disciplinas de Português e
Matemática que trazem grande defasagem do ensino regular para o público beneficiário e que
podem impactar diretamente no preparo dos adolescentes para o mercado de trabalho. Além
disso, o curso oferece um atendimento multidisciplinar, dentro da perspectiva psico-socialpedagógica, que possibilita o fortalecimento da autonomia do educando no enfrentamento das
adversidades sociais em que está inserido.
4 - OBJETIVOS DO PROJETO
4.1 - Objetivo Geral
Promover gratuitamente a educação profissional, por meio de um programa de formação
administrativa, gestão, tecnologia, educação digital; formação comportamental, noções de
cidadania e empregabilidade; além do desenvolvimento de habilidades socioemocionais e
acompanhamento psicossocial, a fim de capacitar jovens, em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, para o mercado de trabalho e/ ou melhores oportunidades de conhecimento.
4.2 - Objetivos Específicos
a. Objetivo Específico 1: Disponibilizar as vagas semestrais para o curso de capacitação
profissional, sendo 60 vagas por semestre.
Resultado quantitativo: Preencher ao menos 90% das vagas disponibilizadas, ou seja, 108
beneficiários matriculados no ano.
Resultado qualitativo: Vagas preenchidas pelos beneficiários indicados no perfil.
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b. Objetivo Específico 2: Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por
cento) dos jovens ingressantes.
Resultado quantitativo: Ao menos 87 jovens concluintes, ou seja, evasão máxima de 21 jovens
no total do ano.
Resultado qualitativo: Permanência dos jovens no projeto reflete o aproveitamento do
conteúdo e eficiência do projeto, aumentando as chances de aprovação e empregabilidade.
c. Objetivo Específico 3: Aprovar ao final do treinamento, ao menos 75% (setenta e cinco por
cento) dos jovens concluintes.
Resultado quantitativo: Aprovar ao menos 65 jovens no total do ano, ao final do curso
oferecido.
Resultado qualitativo: Jovens aprovados refletem frequência mínima de 75% ao projeto e nota
final mínima de 7,0.
d. Objetivo Específico 4: Encaminhar ao menos 30% (trinta por cento) dos jovens concluintes e
aprovados no curso para entrevistas de emprego compatíveis.
Resultado quantitativo: Encaminhar para uma (01) entrevista de emprego formal ao menos 20
jovens aprovados.
Resultado qualitativo: Apoio do projeto no direcionamento e encaminhamento de jovens ao
mercado de trabalho.
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5 - PÚBLICO ALVO
Serão diretamente beneficiados até 120 (cento e vinte) jovens, entre 14 e 17 anos e 11 meses,
estudantes ou concluintes da rede pública de Belo Horizonte, em situação de vulnerabilidade
social, ao longo de 1 (um) ano.
6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Atuação em Belo Horizonte para este projeto:
O atendimento previsto para este projeto é na Unidade IOS UNIBH, localizada no bairro União –
Regional Nordeste, mas que na prática consegue atender outras Regionais, o que pode ser
explicado pelo fácil acesso, dado por linhas de ônibus e do metrô.
As principais Regionais atendidas são: Regionais Nordeste, Norte e Venda Nova.
Entre os bairros, os mais atendidos são: São Paulo, Tupi e Novo Tupi, Mantiqueira, Pirajá,
Piratininga, Jardim dos Comerciários, Primeiro de Maio, Providência, Santa cruz, Santa Amélia,
Novo Aarão Reis, Boa Vista, Goiânia, Cidade Nova, Jaqueline, Jardim Guanabara, Leticia,
Maria Helena, Minaslândia, Palmares, Conjunto Paulo VI e proximidades, Ribeiro de Abreu,
Serra Verde, Suzana, União e outros bairros próximos ou com fácil acesso também.
Principais bairros atendidos separados por regionais:
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Regional Nordeste: São Paulo, Pirajá, Santa Cruz, Goiânia, Cidade Nova, Palmares, Conjunto
Paulo VI, Ribeiro de Abreu e União.
Regional Norte: Tupi A e B e Novo Tupi, Primeiro de Maio, Providência, Novo Aarão Reis,
Jaqueline, Jardim Guanabara, Minaslândia e Suzana.
Regional Venda Nova: Mantiqueira, Piratininga, Jardim dos Comerciários, Leticia, Maria
Helena e Serra Verde.
Além disso, há uma pequena concentração de alunos oriundos da Regional Leste, em bairros
como Alto Vera Cruz, Taquaril e Granja de Freitas, por exemplo, e por ter uma alta
vulnerabilidade juvenil, a região foi considerada como uma área em potencial para ampliar o
atendimento nesses bairros e em outras áreas como o Buraco Quente.
Entre tantos bairros atendidos alguns chamam mais atenção pelo caráter negativo, em termos
de IDH, na classificação do Ranking do Atlas Brasil. Como, por exemplo, o bairro Conjunto
Paulo VI que está na posição de 518º com IDH de 0,653 e os bairros de Novo Aarão Reis e
Novo Tupi classificados na posição 461º com o IDH de 0,664.
Além da Regional Leste, a ampliação do atendimento tem como foco o Aglomerado da Serra e
Aglomerado Morro das Pedras que também possuem altos índices de vulnerabilidade social
juvenil no município de Belo Horizonte, conforme mapa detalhado no item 3.3 – Descrição da
Realidade.

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS
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7.1 – Previsão de Receitas
Origem
Repasse
Total

Valor
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00

7.2 – Previsão de Despesas
Natureza da Despesa

Origem do
Recurso
Repasse

108.066,66

Repasse

8.645,34

339047 – Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS e
PIS)
339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
(convênio médico e odontológico, vale refeição e seguro
de vida)

Repasse

30.042,51

Repasse

35.817,86

319094 – Indenizações e restituições trabalhistas (Multas
rescisórias)
339030 - Materiais de consumo (Material didático e
pedagógico)
339049 - Auxílio - Transporte
339036 - Outros serviços de terceiros – pessoa física
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas
(retenção INSS autônomo)
Total

Repasse

3.890,40

Repasse

R$ 6.240,00

Repasse
Repasse
Repasse

R$ 25.200,00
R$ 25.650,00
R$ 6.447,23

319011 - Vencimentos e vantagens fixas (salários, 13º
terceiro e férias)
319013 - Obrigações Patronais (FGTS)

8Metas

Valor
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R$ 250.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ações e Prazos

1. Preencher ao Formação da Equipe
menos
Multidisciplinar.
90% (noventa
Prazos: 2 meses.
por cento) das
vagas
disponibilizadas
– mínimo de
108 alunos
Produção de
matriculados no uniformes, materiais
ano.
didáticos e de
divulgação.

Indicadores:
Indicador:
Contratação/alocação dos
profissionais.
Meios de verificação:
Holerites dos profissionais
contratados.

Início

Término

1º mês (1º
semestre)

2º mês (1º
semestre)

6º mês (2º 7º mês (2º
semestre) semestre)

Indicadores:
Número
de 1º mês (1º
semestre)
uniformes – 120 por semestre
(240 no ano). Número de
materiais
de
divulgação 6º mês (2º

2º mês (1º
semestre)
7º mês (2º

Avenida Raja Gabaglia, 2664 – 1º andar • Estoril • Belo Horizonte • MG • 30350-540 • +55 (31) 2122-5248 • ios.bh@ios.org.br www.ios.org.br

Núcleo IOS
Instituto da Oportunidade Social
CNPJ: 02.449.283/0002-60
OSCIP: 08001.009536/2004-24

semestre) semestre)

produzidos.
Prazos: 2 meses.

Meios de verificação:
Documentos fiscais e registro
fotográfico.

Divulgação, inscrição, Indicador: Número de alunos 1º mês (1º 2º mês (1º
processo seletivo e matriculados vs número de semestre) semestre)
matrículas.
vagas
disponibilizadas
no
6º mês (2º 7º mês (2º
projeto.
semestre) semestre)
Prazos: 2 meses. Meios de verificação:
Relatório do processo seletivo,
ações de articulação e
divulgação e lista de alunos
matriculados.
2. Garantir a
Realização do curso
permanência e de capacitação de
conclusão de segunda a sexta-feira,
ao menos 80%
no contra turno
(oitenta por
escolar com até 3
cento) dos
horas e meia de
jovens
duração por dia.
ingressantes –
Prazos: 10 meses.
ao menos 87
jovens
concluintes no
ano.

Indicador: Número de alunos 2º mês (1º 6º mês (1º
desistentes
vs
alunos semestre) semestre)
matriculados.
7º mês (2º 11º mês (2º
Meios de verificação: Listas
semestre) semestre)
de frequência e relatório
pedagógico.

3. Aprovar ao Realização do curso
final do
de capacitação de
treinamento, ao segunda a sexta-feira,
menos 75%
no contra turno
(setenta e cinco escolar com até 3
por cento) dos
horas e meia de
jovens
duração por dia.
concluintes –
Prazos: 6 meses.
mínimo de 65
jovens.

Indicador: Número de alunos 7º mês (1º
concluintes com média igual ou semestre)
superior a 7,0; Taxa de
aproveitamento/desempenho
pedagógico; taxa média de
frequência; média (nota) final.

4. Encaminhar Alocação do Analista
ao menos 30% de Responsabilidade
(trinta por
Social.
cento) dos
Prazos: 1 mês.
jovens
aprovados para

Indicador:
profissional.
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12º mês (2º
semestre)

Meios de verificação: Boletins,
certificados de conclusão e
relatório pedagógico.

Alocação

do

4º mês

4º mês

Meios de verificação:
Holerites do profissional
alocado, dados de
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entrevistas de
emprego
compatíveis –
ao menos 20
jovens.

empregabilidade dos alunos
aprovados no curso.
Ações de Promoção Indicador: Número de jovens
da Empregabilidade. aprovados vs número de jovens
encaminhados para entrevistas
Prazos: 9 meses. de emprego.

4º mês

12º mês

Meios
de
verificação:
Prospecção
de
empresas
locais, descrição das atividades
junto aos alunos sobre o tema
empregabilidade,
registro
fotográfico, depoimentos dos
alunos; entrevistas; devolutiva
das empresas e relatório de
empregabilidade dos alunos.

9 – METODOLOGIA/ FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS METAS PREVISTAS
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Meta 01: Preencher ao menos 90% (noventa por cento) das vagas disponibilizadas – mínimo
de 108 alunos matriculados no ano.
A partir da formalização do termo de fomento os profissionais necessários serão contratados ou
alocados no projeto. Durante esta etapa, inicia-se também a capacitação dos pedagogos
multiplicadores das disciplinas de Português e Matemática, de forma a aumentar o aproveitamento
e rendimento dos alunos nessas áreas de conhecimento que impactam diretamente no
desenvolvimento profissional.
Nesta etapa de pré-execução, será realizada a produção dos uniformes e 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.
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, será possível visitar 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 jovens
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.
Os jovens interessados poderão realizar a inscrição presencial diretamente nas Unidades IOS
onde será executado o projeto. O processo seletivo visa atender o perfil estabelecido pelo Edital e
priorizará os jovens com idade entre 14 e 17 anos, 11 meses e 29 dias.
Meta 02: Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por cento) dos
jovens ingressantes – ao menos 87 jovens concluintes no ano.
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Após o treinamento inicial dos pedagogos, os professores de Português e Matemática ficarão
dedicados na reformulação e desenvolvimento de conteúdo específico destas disciplinas, em
consonância com as novas tendências e melhores práticas de ensino relacionadas ao modelo
híbrido e ao uso de tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem.
Além da capacitação técnica e compreensão das regras de negócio e rotinas administrativas
envolvendo departamentos como Compras, Estoque, Faturamento e Financeiro, bem como a
capacidade de utilização de software de gestão empresarial para operação das rotinas no nível de
usuário, os alunos desenvolvem habilidades e competências, tais como: Capacidade de
interpretação e produção textual; Habilidade de raciocínio lógico e capacidade de resolução de
problemas com operações básicas de matemática; Competências emocionais e comportamentais,
estimulando e ampliando a compreensão dos alunos quanto a importância desses conteúdos para
sua formação e ingresso no mercado do trabalho.
Meta 03: Aprovar ao final do treinamento, ao menos 75% (setenta e cinco por cento) dos
jovens concluintes – mínimo de 65 jovens.
O curso será realizado de segunda a sexta-feira, no contra turno escolar com até 3 horas e meia
de duração por dia e carga horária de aproximadamente 250 horas por semestre. O conteúdo
contempla rotinas dos departamentos de Compras, Estoque, Faturamento e Financeiro com uso de
software de gestão empresarial; aulas de Português e Matemática; Temas Transversais;
Empregabilidade e Trabalho de Conclusão de Curso.
O projeto realizará a instrumentalização dos beneficiários para uso de ferramentas de TIC – 13
Tecnologia da Informação e Comunicação, introduzindo conceitos de negócios e processos
administrativos, exercitando a comunicação e expressão, o cálculo matemático e promovendo a
realização de workshops e TCC’s de simulação operacional.
Meta 04: Encaminhar ao menos 30% (trinta por cento) dos jovens aprovados para
entrevistas de emprego compatíveis – ao menos 20 jovens.
Ao longo dos semestres letivos, com o apoio da equipe de Empregabilidade do IOS, o analista de
responsabilidade social fará o mapeamento de perfil dos jovens em formação e oferecerá
atendimento e orientação sobre temas específicos, como por exemplo, 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 jovens aptos a ingressar no mercado de trabalho, articularão parceria
com empresas do entorno para que os jovens tenham a oportunidade de concorrer as possíveis
vagas disponíveis e compatíveis com seus perfis.

10 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O processo de monitoramento e acompanhamento de um projeto social demanda informações e
conhecimento do público que está sendo atendido. O levantamento de dados de perfil, junto a
consultas de opinião e a análise posterior é fundamental para mensurar com mais exatidão o
impacto que o curso terá na vida das pessoas. Com base nessa premissa que a gestão
educacional do IOS atua, buscando junto ao parceiro o constante aperfeiçoamento dos
instrumentos de aferição dos resultados obtidos.
Abaixo, destacamos como será realizado o monitoramento e avaliação do projeto de acordo com
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as metas estabelecidas:
Meta 01: Preencher ao menos 90% (noventa por cento) das vagas disponibilizadas –
mínimo de 108 alunos matriculados no ano.
Para garantir o alcance desta meta, a equipe educacional do IOS, articulada com a Área de
Comunicação, fará um planejamento da divulgação do projeto e respectivas vagas de acordo
com as Regionais definidas no item 6. Contarão com o apoio de peças digitais e impressas,
possibilitando que estas informações cheguem ao público alvo do projeto.
Durante o período de divulgação a equipe se articulará com a rede pública de ensino e visitará
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 jovens
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 primeiro e do segundo semestre
letivo.
Em um segundo momento, os jovens interessados poderão realizar inscrição presencial
diretamente na Unidade IOS onde será executado o projeto.
Todas as inscrições serão analisadas pela equipe durante o processo seletivo, que irá monitorar
se os mesmos atendem ao perfil estabelecido, registrando todas as informações e, ao final,
divulgarão de forma ampla, a lista final dos alunos selecionados.
Meta 02: Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por cento) dos
jovens ingressantes – ao menos 87 jovens concluintes no ano.
Para mensurar e estimular a participação e permanência dos beneficiários no projeto serão
realizadas avaliações por módulo em cada disciplina, assim como avaliações de desempenho e
comportamento. Para avaliarmos a efetividade do projeto, monitoramos o número de matrículas
e o percentual de alunos que concluem o curso, assim como os alunos que ingressam no
mercado de trabalho em até 1 ano após a formação.
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Para conhecer o perfil do nosso público e poder melhor atendê-lo são realizadas pesquisas
antes e durante o processo pedagógico através do Google Docs, que abordam o contexto social
do aluno. Algumas perguntas se referem a localidade em que os alunos moram, a profissão
visualizada por eles para o futuro, áreas de interesse, pretensão salarial, renda familiar, sonhos,
entre outros.
Nesta etapa a assistente social trabalhará com os resultados das pesquisas realizadas, visando
orientar e acompanhar os alunos que estejam enfrentando problemas sociais, apoiar os
professores que estejam com dificuldades no ensino para alunos em situações de fragilidade e
vulnerabilidade social e pessoal.
Meta 03: Aprovar ao final do treinamento, ao menos 75% (setenta e cinco por cento) dos
jovens concluintes – mínimo de 65 jovens.
Ao longo do semestre letivo, durante as reuniões de pais e/ou responsáveis, os alunos e seus
familiares serão sensibilizados quanto a importância do comprometimento e engajamento de
cada um para potencializar o aprendizado dos temas propostos. Os professores, além da
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exposição teórica, promoverão debates e usarão recursos audiovisuais para estimular o
pensamento crítico dos jovens.
Os alunos serão avaliados por meio da realização de provas periódicas, permitindo o
monitoramento dos avanços, bem como a identificação de possíveis lacunas de aprendizagem.
Estes resultados serão monitorados por meio do Sistema de Gestão Educacional e,
periodicamente poderão ser realizadas ações de acompanhamento com alunos que apresentem
tais dificuldades.
Os alunos também realizarão a entrega de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso),
possibilitando que seja avaliada a compreensão dos conteúdos apresentados, pelo seu
comportamento e pela participação nas atividades individuais e cooperativas promovidas
durantes as aulas, despertando ainda mais a consciência cidadã.
Ao final de cada semestre, a fim de monitorarmos e avaliarmos o curso oferecido, a equipe
aplicará uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa abordará questões como: espaço físico
(quantidade e qualidade dos equipamentos), softwares utilizados, material didático, instrutores,
monitores e professores, se o curso atendeu as expectativas dos alunos, avaliação do curso em
geral (pontos fortes, fracos e a melhorar), entre outras questões.
Meta 04: Encaminhar ao menos 30% (trinta por cento) dos jovens aprovados para
entrevistas de emprego compatíveis – ao menos 20 jovens.
O IOS desenvolveu a integração do sistema de Gestão Educacional com o CRM, a fim de
possibilitar o monitoramento e avaliação dos avanços da empregabilidade dos alunos. Por meio
desta ferramenta podemos extrair dados e indicadores, a inclusão dos processos seletivos no
sistema, a indicação dos alunos cadastrados via sistema e a inclusão das empresas parceiras no
módulo de CRM, entre outras funcionalidades.
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Assim, após a formação dos alunos, serão emitidos relatórios periódicos que viabilizem o
acompanhamento individual dos alunos encaminhados para as entrevistas de emprego
compatíveis com seu perfil e exigências das vagas disponíveis.
*A prestação de contas será realizada trimestralmente.
11 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Natureza do recurso
Solicitado (recurso a ser disponibilizado
pelo FMDCA/BH)
Total

Custeio
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00

Investimento

Valor Total

-

R$ 250.000,00
R$ 250.000,00

11.2 - Detalhamento da Despesa:
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Item da despesa
Quant.

Valor previsto

Custeio

1

Instrutor de TI

R$ 71.445,02

1

Monitor de Informática

R$ 34.643,42

1

Pedagogo

R$ 46.724,76

1

Analista de Responsabilidade Social (Empregabilidade)

R$ 33.649,57

240

Materiais de consumo – Camisetas Uniformizadas

R$ 3.840,00

120

Materiais de Consumo – Material Pedagógico

R$ 2.400,00

5.600

Auxilio Transporte– Condução para alunos (02 passagens* por
dia para 14 alunos, durante 10 meses, considerando em
médias 20 dias úteis por mês)

R$ 25.200,00

1

Serviços de Terceiros – pessoa física – Assistente Social (25
horas por mês sendo R$ 142,50 a hora considerando
impostos)

R$ 25.650,00

1

Serviços de Terceira – pessoa física - INSS sobre serviços do
assistente social citado acima

R$ 6.447,23

Total Geral (solicitado ao FMDCA/BH)
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R$ 250.000,00

* Os orçamentos do vale transporte foram realizados junto a proposta inicial do edital, que foi
antes do último aumento da tarifa da BHTRANS.

11.3 - Cronograma de Desembolso:
Cronograma de Desembolso (em reais)
O desembolso das parcelas deverão ser bimestral.
1ª Parcela
34.675,26

2ª Parcela
41.380,43

3ª Parcela
48.239,26

4ª Parcela
41.552,90

5ª Parcela
45.119,26

6ª Parcela
39.032,89

7ª Parcela

8ª Parcela

9ª Parcela

10ª Parcela

11ª Parcela

12ª Parcela

12 - DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins de prova junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CMDCA - SMASAC que:

1. Inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o TESOURO
MUNICIPAL ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública MUNICIPAL,
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que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no
Orçamento do Município, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede Deferimento.

Belo Horizonte, ___/___/_________.
___________________________________
Representante legal da proponente

13 - PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Conferido e Aprovado.

_____________________________
Coordenador (a) da Comissão de Seleção
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Belo Horizonte, ___/___/_________.

O parecer da Comissão de Seleção encontra-se anexo.
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APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
Aprovado.

Belo Horizonte, ___/___/_________.

________________________________
Presidente do CMDCA/BH

OBS.: Todas as folhas referentes ao Plano de trabalho devem ser rubricadas pelo
proponente e pelo presidente do CMDCA/BH. Deverão ser entregues no CMDCA/BH
04 (quatro) vias do Plano de Trabalho.
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