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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

NOME DO PROJETO: 

Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  
 
CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-4571 
ENDEREÇO: Rua Rio Jamary, 77, Vieiralves, Nossa Senhora das Graças 
MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Recursos Próprios e Emendas Parlamentares 
OBJETO: Ofertar 1.035 vagas para Qualificação Profissional e Empreendedora. 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus 
 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: 

X 

● Qualificação técnica; 

● Apoio ao empreendedorismo; 

● Trabalho, emprego e renda; 

 

 

INSTRUMENTO DE PARCERIA: 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

AMPARO LEGAL: 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, 
de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, no Decreto Federal nº 
8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamentou a Lei 13.019/2014,  e na Lei 
Delegada Municipal nº 01/2013, de 31 de julho de 2013, que criou a SEMTRAD. 
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1. Apresentação 

 

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMTRAD – Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego 

e Desenvolvimento, propõe o Projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro, tendo como foco a 

qualificação profissional e empreendedora de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, emprego e 

renda.  

Sendo assim, o projeto tem como base oportunizar que cidadãos possam se qualificar para atuar nas 

profissões tradicionais e se preparar para as profissões do futuro.  

 
2. Justificativa 

Ainda não há consenso sobre o número de empregos que serão destruídos por causa da tecnologia. 

Enquanto alguns estudos dimensionam em 7 milhões as substituições de seres humanos por máquinas nos 

próximos cinco anos, outros apontam que cerca de 30% das vagas serão tomadas por robôs. Uma pesquisa 

do DaVinci Institute, consultoria americana dedicada a pesquisas sobre o futuro, vai mais longe, projetando o 

desaparecimento de 2 bilhões de postos até 2030. Segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey, para cada 

posto de trabalho eliminado, 2,4 novos serão criados, principalmente em startups. A grande questão é que a 

maior parte das pessoas que verão seu emprego desaparecer ainda não tem as competências necessárias 

para os trabalhos que surgirão.  

Sabe-se que para que haja emprego, o poder público deve atuar nas duas vertentes: empresabilidade e 

empregabilidade, pois havendo incentivo ao empreendedorismo, automaticamente este se estende a geração 

de postos de trabalho, crescimento econômico e social.  

Logo, partindo dessas informações, a SEMTRAD pretende apoiar o desenvolvimento de novas 

habilidades para que as pessoas possam continuar tendo emprego e renda, seja por meio de profissões 

tradicionais ou futurísticas. Com máquinas fazendo atividades braçais, devem manter seu trabalho aqueles 

que atuam com resolução de problemas, criatividade, imaginação, interação interpessoal e pensamento crítico.  

Diante do exposto, é nítida a necessidade de investimentos em qualificação profissional e 

empreendedora, para que as pessoas com dificuldades de recolocação ou até mesmo inserção no mercado 

tenham a oportunidade de se qualificar e tornar-se um empreendedor ou trabalhador com competências e 

habilidades técnicas necessárias para executar um bom serviço, oferecer um bom produto e afins.  

 

3. Público Alvo 

O público alvo do projeto compreende:  

 Trabalhadores cadastrados no SINE MANAUS; 

 Jovens em busca do primeiro emprego; 

 Mulheres em busca de empoderamento; 

 Trabalhadores, Agricultores e Produtores rurais; 
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 Jovens e crianças em faixa etária de 06 à 12 anos. 

4. Objetivos: 

 

4.1. Objetivo geral 

 Ofertar qualificação profissional e empreendedora 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Preparar os jovens para o primeiro emprego; 

 Despertar a cultura empreendedora; 

 Preparar jovens e crianças para as profissões do futuro; 

 Qualificar trabalhadores da zona rural; 

 Oportunizar inserção ou recolocação no mercado de trabalho tradicional. 

 

5. Áreas de abrangência do projeto e Perspectiva 

A área de abrangência do projeto refere-se a zona rural e urbana do município de Manaus.  

 

6. Período de Execução  

O projeto será executado em até 12 (doze) meses. 

 

7. Metas  

 

Todas as metas serão de responsabilidade da SEMTRAD, onde esta irá supervisionar o cumprimento 

destas durante a execução do projeto, vale ressaltar que cada meta irá compor um lote especifico divido por 

tema e área de atuação. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta  Descrição 

1 
Realizar  4 capacitações -  eixo informática 
SENAI 

 
● Oferecer cursos de informática básica, 

manutenção de tabletes e montagem e 

manutenção de computadores.  

3 
Realizar 6 capacitações e 4 intercâmbios – 
eixo rural – SENAR 

 
 Oferecer cursos de artesanato, 

cooperativismo, alimentação, 

fruticultura e informática e 

promover atividade de 

Intercâmbio de trabalhadores 

rurais para conhecer diferentes 

modelos agrícolas e descobrir 

novas formas de lucrar com a 

terra. 

6 Realizar  imersão empreendedora 

compreendendo 9 capacitações: eixo 

● Oferecer cursos de startup, marketing 

digital, estruturação de negócios na nova 

economia, liderança, finanças, design de 
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Empreendedorismo e Inovação JUNIOR 

ACHIVIEMENT 

modelo de negócios, design thinking, 

branding e planejamento estratégico.   

8 
Realizar  2 capacitações – eixo Economia 
Criativa – Moda SENAI 

● Oferecer cursos de design de moda e 
customização de vestuário. 

10 
Realizar 6 capacitações – eixo Gastronomia 
SENAI 

● Oferecer cursos de culinária regional, 
confeitaria, preparação de café regional, 
sucos frozen.  

11 
Realizar 6 capacitações – eixo Oficinas de 
Gastronomia SENAI 

● Oferecer oficinas de drinks, brigadeiro 
gourmet, bolo no pote e preparação de 
pizzas.  

12 
Realizar 7 capacitações – Eixo Indústria 
Básica SENAI 

● Oferecer cursos de almoxarifado, logística 
e estoque, operador de empilhadeira, 
inspetor da qualidade, leitura de 
componentes, eletricista e comandos 
elétricos. 

13 
Realizar 6 capacitações – Eixo Indústria 
Técnica SENAI 

● Oferecer cursos de eletrônica básica, 
mecânica de manutenção, mecânica de 
refrigeração, instalação e manutenção 
hidráulica, técnicas de pintura e reparos e 
técnica de reparos em revestimentos 
cerâmicos. 

 

8. Resultados Esperados 

  

Os resultados esperados do projeto consistem em : 

● Surgimento de novos negócios; 

● Aumento da arrecadação tributária; 

● Aumento da renda per capita e melhoria da qualidade de vida; 

● Aumento de postos de trabalho; 

● Ofertar mão-de-obra qualificada; 

● Crescimento do índice de reaproveitamento de vagas de emprego a partir da qualificação profissional; 

● Diminuição do índice de mortalidade das empresas nos primeiros anos de atuação. 

 

9. Metodologia 

 

Para a execução do projeto a SEMTRAD deverá promover Edital de Chamamento Público para habilitar e 

selecionar entidades privadas sem fins lucrativos, com intuito de firmar Termo de Colaboração para transferência 

de recursos, a partir da formalização da indicação para execução do projeto. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto dar-se-á através dos seguintes lotes, abaixo 

relacionados e planejados a serem executados durante um período de até 06 (seis) meses:  
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● EIXO INDUSTRIA BÁSICA 

 

Eixo Curso Público-Alvo Objetivo do curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Indústria 
Básica 

Almoxarife  
Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Preparar profissionais 
para programar e 

controlar o recebimento 
de materiais, mediante 
documentação fiscal do 

inventário físico, 
armazenar materiais, 

mantendo atualizados os 
registros de localização no 
almoxarifado, agendando, 

recebendo, coletando e 
endereçando materiais, 
gerando os inventários 
periódicos, seguindo 
normas técnicas, de 

segurança e meio 
ambiente. 

1 60 20 

Logística e 
Estoque  

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Preparar os participantes 
para a utilização das 

técnicas de gestão de 
estoque; Viabilizar uma 

gestão de estoque eficaz; 
Habilitar os participantes 
na utilização de técnicas 
de previsão de demanda; 
Melhorar a assertividade 

das previsões de demanda 
(forecasting); Entender 

como a redução de 
estoques aumenta a 

rentabilidade dos 
negócios; Viabilizar a 

correção antecipada de 
variações do consumo em 

função do aumento de 
utilização; Entender e 

melhorar a relação entre 
Vendas, Gestão de 

Materiais e Produção; 
Estruturar as áreas de 

padronização de materiais 
por intermédio de 

procedimento 
matemático; Permitir 

avaliação do desempenho 
e da performance das 

áreas de gestão de 
materiais. 

1 40 20 

1 40 20 
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Operador de 
empilhadeira 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

O objetivo deste curso é 
treinar profissionais na 

utilização de 
empilhadeiras, de forma 

correta e segura, dotando-
os de conhecimentos 
teóricos e práticos, 
objetivando obter a 

habilidade na operação e 
manutenção de cargas, 
tudo de acordo com a 

Norma Regulamentadora 
(NR 11). 

 
  

*Pré-requisito: 
Ter carteira 

categoria B,C,D 
ou E 

Inspetor da 
qualidade 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

Formar profissionais  para 
atuar na indústria como 

Inspetores de Qualidade, 
com conhecimentos 

teóricos e práticos em 
Gestão e Controle de 

Qualidade. O curso tem 
por objetivo o 

desenvolvimento de 
competências relativas ao 
manuseio de instrumentos 

e equipamentos de 
medição de acordo com 

normas técnicas. 

1 264 20 

Leitura de 
componentes 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

Proporcionar aos alunos 
conhecimentos sobre a 
função, aplicabilidade e 
características elétricas 

dos principais 
componentes eletrônicos 

1 60 20 

Eletricista 
Instalador 
Residencial  

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

 Tem por objetivo o 
desenvolvimento de 

competências relativas à 
execução e manutenção 
de rede elétrica de baixa 
tensão em edificações. 

2 160 20 

Comandos 
elétricos 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

 Tem por objetivo o 
desenvolvimento de 

competências relativas à 
montagem e manutenção 
de comandos elétricos de 

máquinas e 
equipamentos, de acordo 

com normas técnicas, 
ambientais, de qualidade 

e de segurança e saúde no 
trabalho. 

1 100 20 

 

● EIXO INDUSTRIA TÉCNICA 
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Eixo Curso Público-Alvo Objetivo do curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Indústria 
Técnica 

Eletrônica 
Básica Aplicada 
a Automóveis 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

Preparar o aluno para o 
entendimento prático no 
sistema Injeção Eletrônica 
e todos os componentes 

eletroeletrônicos que 
compõem o sistema de 

combustão de um veículo 
automotivo moderno. 

Possibilitando ao aluno a 
assimilação imediata dos 

conceitos básicos 
preparando-o 

tecnicamente para um 
mercado de assistência 
técnica nos automóveis. 

No curso será feito leitura 
de esquemas elétricos, 

testes de sensores e 
atuadores do carro, bem 

como teste dos 
componentes eletrônicos 
e uso dos instrumentos 
de bancada, Multímetro 

automotivo, fonte de 
bancada e Osciloscópio. 

1 40 15 

Mecânica de 
manutenção de 
máquinas 
industriais 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

O egresso deste curso 
estará preparado para 

executar os processos de 
mecânica de manutenção 
de máquinas industriais, 

respeitando 
procedimentos e normas 
técnicas, de qualidade, de 
saúde e segurança, e de 

meio ambiente.  

1 264 20 

Mecânico de 
Refrigeração e 
Climatização 
Residencial  

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

Realizar instalação e 
manutenção em 

equipamentos de 
refrigeração e 

climatização residencial, 
respeitando legislações, 

normas técnicas, 
ambientais, de qualidade, 
de saúde e de segurança. 

1 160 20 

Instalação e 
manutenção 
hidraúlica 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

O educando terá suas 
competências e 

habilidades desenvolvidas 
e estará preparado para 
executar a inatalação e 

manutenção das 
instalações hidro-

sanitárias em edificações. 
O domínio das técnicas é 

2 8 20 
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requisito essencial para 
os profissionais da 

Construção Civil. O curso 
é formatado em 

conformidade com as 
boas práticas ambientais. 

Técnicas de 
pintura e 
reparos 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

 Técnicas de Pintura e 
Reparos forma 

profissionais para um dos 
setores de serviços com 

maior índice de expansão 
no mercado. Os 

profissionais treinados 
estarão prontos para 

desenvolver excelentes 
serviços de pintura, com 

técnicas de textura muito 
requisitadas, seguindo as 
principais tendências do 
ramo arquitetônico e de 

design de interiores.   

2 8 20 

Técnicas de 
Reparos em 
Revestimentos 
Cerâmicos 

Trabalhadores 
cadastrados 
no SINE 

Planejar e preparar o 
local de trabalho 

estabelecendo pontos de 
referência executando e 

aplicando os 
revestimentos cerâmicos 
em paredes, pavimentos, 
muros e outras partes de 

edificações, com 
segurança, qualidade e 
economia, seguindo as 

especificações, as normas 
e os prazos estabelecidos 

em projeto. 

2 8 25 

 

● EIXO INFORMÁTICA 

Eixo Curso Público-Alvo Objetivo do curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Informática 
Informática 

Básica  

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Proporcionar aos 
participantes 

conhecimentos básicos 
para o uso de 

computadores em 
ambiente de Sistema 

Operacional, Editor de 
Texto, Planilha 

Eletrônica, 
apresentação e 

utilização dos serviços 
oferecidos pela 

internet. 

1 60 20 
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Informática 

Manutenção 
Básica de 
Tablet e 

Smartphone  

Jovens em busca 
do primeiro 
emprego 

cadastrados no 
SINE 

O objetivo do Curso de 
Manutenção e 

Conserto de Tablets é 
preparar profissionais e 

capacitá-los para 
realizar reparos e 
manutenções de 

Hardware e Software 
nos principais tablets 

do mercado, em 
formato dinâmico e 

prático no aprendizado. 

1 40 20 

Informática 
Montagem e 

Manutenção de 
Computadores  

Jovens em busca 
do primeiro 
emprego 

cadastrados no 
SINE 

Capacitar o aluno para 
montar e fazer 
manutenção de 

computadores, além de 
conhecer seu 

funcionamento e o 
manuseio adequado do 

equipamento.  

1 110 10 

Informática 
Montagem e 

Manutenção de 
Computadores  

Mulheres 
cadastradas no 
SINE em busca 

do 
empoderamento 

feminino 

Capacitar o aluno para 
montar e fazer 
manutenção de 

computadores, além de 
conhecer seu 

funcionamento e o 
manuseio adequado do 

equipamento.  

1 110 10 

 

 

 
 

● EIXO RURAL SENAR 

Eixo Curso Público-Alvo Objetivo do Curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Artesanato 

Artesanato com 
matérias primas 

de origem 
animal, vegetal e 

mineral.  

Trabalhadores, 
Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

Qualificar profissionais 
na área do artesanato 
capazes de atender 
ao terceiro setor, às 

associações e às 
cooperativas da região 

ou de constituir e 
gerenciar seu próprio 

negócio.  

1 20 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

Cooperativismo Cooperativismo 

Trabalhadores, 
Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

Sistematizar uma 
estrutura 

administrativa 
cooperativista com os 
conceitos pertinentes 

1 20 15 
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Alimentação 

Derivados de 
Frutas:Produção 

de Doces, 
Compotas e 

Geléias 

Trabalhadores, 
Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

Executar os processos 
de beneficiamento de 
frutas e hortaliças 
respeitando as 
legislações sanitárias, 
legislações 
específicas e 
procedimentos 
técnicos de 
qualidade,segurança, 
higiene, saúde e 
preservação 
ambiental. 

1 40 15 

Fruticultura 
Fruticultura 

Básica  

Trabalhadores, 
Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

Orientar o processo 
básico de produção de 

frutíferas de clima 
temperado. 

1 40 15 

Informática 
Inclusão Digital 

Rural 

Trabalhadores, 
Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

O programa Inclusão 
Digital Rural abre 
oportunidades de 

crescimento a homens 
e mulheres do campo, 

com capacitações 
sobre o uso adequado 
e eficiente das novas 

tecnologias, do 
computador e da 

internet. 

1 20 15 

Gestão 
Administração 

do Negócio 
Rural 

Trabalhadores, 
Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

Conhecer os 
conceitos de 

administração e 
gestão rural, gestão 

da propriedade e 
planejamento 

estratégico, gerencial 
e operacional. 

Analisar o ambiente 
interno e externo, 

custos de produção, 
comercialização e a 

importância do 
agronegócio brasileiro 

no processo 
administrativo rural. 

1 20 15 

Intercâmbio de 
Propriedade 
Rural 

Atividades de 
Intercâmbio de 
trabalhadores 
rurais para 
conhecer 
diferentes 
modelos 
agrícolas e 
descobrir novas 

Agricultores, 
Produtores 

residentes na 
área rural 

Proporcionar 
momentos de 
interação entre 
Agricultores 
Familiares e 
Produtores Rurais. 

4 8 25 
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formas de lucrar 
com a terra. 

 

 

 

 

 

● EIXO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO JUNIOR ACHIVIEMENT 
●  

Eixo Curso Público-Alvo 
Objetivo de 

Curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Empreendedorismo 
e Inovação 

Startup: 
Ferramentas 
iniciais para 
começar seu 

negócio 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Auxiliar o 
empreendedor a 

validar uma 
ideia de 

negócio, testar 
a solução do 
produto ou 
serviço e 

estruturar um 
modelo de 
negócio.  

1 40 20 

Marketing Digital 
para o 

Empreendedor 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Conhecer e 
aplique o 

marketing digital 
aos seus 

negócios para 
alavancar os 
resultados da 
sua empresa. 

1 40 20 

Estruturação de 
Negócios da 

Nova Economia 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Auxiliar o 
empreendedor a 

estruturar um 
negócio 

pensando na 
nova economia 
e necessidades 

de mercado 

1 30 20 

Liderança: Como 
desenvolver 
times de alta 
perfomance 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Estimular 
liderança no 

meio 
empreendedor. 

1 40 20 

Finanças para 
empreendedores 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

Contribuir para 
o sucesso do 

empreendedor 
1 40 20 
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SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

na área 
financeira. 

Design de 
Modelo de 
Negócios 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Estimular a 
cultura 

empreendedora 
inovadora 

1 8 20 

Design Thinking 
de Serviços 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Estimular a 
cultura 

empreendedora 
inovadora 

1 12 20 

Branding  

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Comunicação 
interna, design 

de marcas, 
design de 
ambientes 

1 8 20 

Planejamento 
Estratégico para 
Empreendedores 

Potenciais 
empreendedores 
cadastrados no 

SINE e 
empreendedores 
atendidos pelo 

FUMIPEQ 

Contribuir para 
o sucesso do 

empreendedor 
através da 

formação de 
planejamentos 
estratégicos e 
na coleta de 

resultados do 
planejado. 

1 40 20 

 
 

       

 

● EIXO ECONOMIA CRIATIVA – MODA 

Eixo Curso Público-Alvo Objetivo de Curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Economia 
Criativa - 

Moda 

    Design de 
Moda 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Planejamento e 
desenvolvimento de 

coleção, assessoria e 
produção de moda, gestão 

de negócios de moda, 
consultoria de moda e estilo  

1 40 20 
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Customização 
de peças de 

vestuário 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Capacita o aluno para 
customizar peças de 
vestuário, utilizando 
técnicas de bordado, 

termocolantes, pintura, 
tingimento e descoloração, 

com originalidade e 
diferenciação, em sintonia 

com as tendências da 
moda. 

1 40 20  

 

● EIXO GASTRONOMIA 

Eixo Curso Público-Alvo Objetivo de Curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Gastronomia 

Culinária 
Regional  

Mulheres 
egressas do 

sistema 
carcerário 

Proporcionar momentos 
de aprendizagem sobre a 

culinaria regional. 
1 30 20 

Confeitaria 

Mulheres 
cadastradas no 
SINE em busca 

do 
empoderamento 

feminino 

Este curso tem o objetivo 
de formar profissionais 

para atuarem nas 
diferentes etapas da 

confeitaria e aprimorar as 
técnicas visando ao 

melhor aproveitamento 
dos recursos das 

empresas, assim como 
manter o padrão e a 

qualidade dos 
estabelecimentos.  

1 30 20 

Preparação 
de Café 
Regional 

Mulheres 
cadastradas no 
SINE em busca 

do 
empoderamento 

feminino 

Ensinar a aluna a 
preparar o café regional 
com insumos da região 

Amazõnica. 

1 20 20 

Confeitaria 
Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Este curso tem o objetivo 
de formar profissionais 

para atuarem nas 
diferentes etapas da 

confeitaria e aprimorar as 
técnicas visando ao 

melhor aproveitamento 
dos recursos das 

empresas, assim como 
manter o padrão e a 

qualidade dos 
estabelecimentos.  

1 30 20 

Preparação 
de Café 
Regional 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Ensinar o aluno a 
preparar o café regional 
com insumos da região 

Amazõnica. 

1 20 20 



  

16 
 

Preparação 
de Sucos 
Frozen 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Capacitar o aluno para 
preparar sucos frozen 
com frutas regionais.  

1 6 20 

 

● EIXO OFICINAS DE GASTRONOMIA 

Eixo Curso Público-Alvo Objetivo de Curso 
Quantidade 
de Turmas 

Carga 
Horária 

Vagas 
por 

turma 

Gastronomia 
- oficinas 

Preparação 
de drinks 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Oportunizar atividade 
empreendedora, por meio 

de treinamento prático 
visando geração de novos 
negócios no segmento de 

festas. 

1 3 20 

Brigadeiro 
Gourmet 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Oportunizar atividade 
empreendedora, por meio 

de treinamento prático 
visando geração de renda 

com a preparação de 
brigadeiros para festas. 

1 3 20 

Bolo no 
pote 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Oportunizar atividade 
empreendedora, por meio 

de treinamento prático 
visando geração de novos 
negócios no segmento de 

bolos. 

1 3 20 

Preparação 
de pizzas 

Trabalhadores 
cadastrados no 

SINE 

Oportunizar atividade 
empreendedora, por meio 

de treinamento prático 
visando geração de novos 
negócios no segmento de 

pizzaria. 

1 3 20 

 

 
 

10. Equipe do Projeto– SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda Carvalho 
Secretária Municipal de Trabalho, 
Emprego e Desenvolvimento 

Acompanhar os resultados das fases do 
projeto 

Raphaela Antony 
Secretária Executiva do Fundo 
Municipal de fomento a micro e 
pequena empresa 

Acompanhar os resultados tangíveis ao 
desenvolvimento das empresas por meio 
de incentivo a linhas de créditos  

Larisse Drumond 
Assessora Técnica -  
Planejamento e 
Empreendedorismo 

Acompanhar os resultados das fases do 
projeto 

Fábio Castro Diretor de Qualificação 
Acompanhar as etapas de execução do 
projeto, nas áreas de qualificação. 
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Rony Silva Agente de Desenvolvimento 
Acompanhar as etapas para 
formalização de novos 
empreendimentos. 

Wilza Silva Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de 
relatórios, release e apresentações. 

Paulo Tyrone Assessor Jurídico  

Elaborar e acompanhar os 
procedimentos de contratação da 
instituição executora e sua prestação de 
contas 

Thomás Nogueira Chefe da divisão de planejamento 
Acompanhar a execução das etapas do 
projeto. 

 

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 
mensagem 

Interessad
o 

Mídia/eve
nto 

Periodicida
de 

Responsáv
el 

Anexos 

01 

Informar o 
quadro 
atualizado das 
ações da 
Secretaria 
Municipal 

Prefeito 
Relatório 
Gerencial 

Mensal Secretária Gráficos  

02 

Orientar e 
preparar os 
profissionais e 
empreendedor
es 

Entidade 
privada 

 
Reuniões Mensal SEMTRAD 

Leis e planos de 
trabalho 

03 

Evolução das 
atividades de 
acordo com 
cronograma 

Equipe de 
Gerenciam

ento 
Reuniões Semanais 

Gerente de 
Projetos 

Arquivo 
eletrônico 

04 

Informar aos 
participantes 

da evolução e 
desempenhos 

no projeto 

Profissiona
is e 

empreend
edores 

envolvidos 
no projeto 

Visitas Mensal 
Relatórios de 

Visita 

05 

Informar a 
Imprensa do 
status do 
Projeto 

Imprensa Release Mensal 

Assessoria 
de Imprensa 

Fotos 

06 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva 
aplicação do 
Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 
Diária Fotos, Mídias, 
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12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto: 

 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 
2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, no Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamentou a Lei 13.019/2014,  e 
na Lei Delegada Municipal nº 01/2013, de 31 de julho de 2013, que criou a SEMTRAD. 

 
Restrições identificadas: 

1. Descontinuidade do Projeto; 

2. Desistência da instituição que está sendo identificada como parceira na execução do Projeto. 

 

13. Dos Recursos Financeiros 

 

Para execução do presente projeto estima-se o investimento de R$ 362.595,05 (trezentos e sessenta e dois mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), em prol da geração de oportunidades aos trabalhadores, 

empreendedores e potenciais empreendedores atendidos pela SEMTRAD.  

14. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 

Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: aquisição de materiais de consumo, serviços de 

terceiros - pessoa física e/ou jurídica. 

Consideram-se itens não financiáveis as aquisições ou transações bancárias cuja finalidade é 

incompatível/diversa do objetivo estabelecido no projeto, bem como não serão aceitas despesas em desacordo 

com a Lei Orçamentária vigente. 

 

15. Cronograma de Execução do Projeto 

 

ATIVIDADES 
PERÍODO DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   Lançamento do programa. 

                        
   Inscrição e realização de cursos. 

                        
   Atuação dos agentes de Desenvolvimento. 
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   Oferta das capacitações 

                        
   Revisão do plano de metas e apresentação dos 

indicadores do projeto. 
                        

 

16. Da Prestação de Contas 

As prestações de contas das Transferências de recursos, repassadas às entidades da Administração Pública, 

ou às entidades privadas sem fins lucrativos, deverão ser apresentadas ao órgão repassador dos recursos nos 

prazos legais, acompanhadas dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros exigidos em ato normativo 

municipal: 

a)    ofício de encaminhamento da Prestação de Contas ao órgão repassador dos recursos: 

b)    relatório de execução da transferência dos recursos, com a descrição do número do Ato de 

Transferência, data, partes, valor global, destacando-se a contrapartida, e aplicações, número da conta 

bancária, data da liberação dos recursos, total das despesas, saldo remanescente, se houver, relação dos 

objetos adquiridos ou identificação dos serviços realizados, devidamente assinado pelo responsável; 

c)    relação dos processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades ou das cotações de preços das empresas 

consultadas, identificando os números das licitações ou das cotações, objetos, vencedores e valores; 

d)    relação dos pagamentos efetuados, mencionando-se o beneficiário, objeto, número do documento que 

autorizou o pagamento (cheque, ordem bancária. transferência eletrônica ou outra modalidade, em que 

fiquem identificados sua destinação); 

e)    lista dos beneficiários do projeto, contendo, no mínimo, o endereço, CPF e telefone, a fim de possibilitar 

a análise quanto à eficácia e à efetividade do ajuste por parte do controle do órgão supervisor e do controle 

externo, comprovando o alcance da meta prevista no Plano de Trabalho; 

f)    cópia do termo de Transferência Voluntária, bem como dos aditivos, se houver, e respectivos 

comprovantes de publicação no Diário Oficial; 

g)    Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela entidade concedente dos recursos: 

h) cópia autenticada do comprovante de publicação da lei, referente à declaração de utilidade pública, para 

as entidades privadas, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração Pública;   

i) extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao ato de Transferência Voluntária, inclusive com 

a aplicação da disponibilidade financeira, caso haja; 

j) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver: 

k) relação dos bens adquiridos, produzidos ou confeccionados, quando for o caso; 

l) originais dos documentos fiscais ou equivalentes, relativos às despesas efetuadas (empenhos, faturas. 

notas fiscais, recibos, etc), os quais devem ser emitidos em nome do convenente ou do executor, 

devidamente identificados com referência ao título e número do ato de Transferência Voluntária. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Visto: 
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Ana Karolina Costa de Vasconcelos                                             Fábio Junio Castro 
Gerente de Projetos e Pesquisas                                                      Diretor de Qualificação 

 

               Ananda Da Silva Carvalho

 

 

 Gerente de pesquisas e projetos Diretor de Qualificação 

Profissional 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO: 

Empodera 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE:  

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  
 
CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-

5235 

ENDEREÇO: 
Av. Rio Jamary, 77 - Nossa Sra. das Graças, Manaus - AM, 
69053-560 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emenda Parlamentar 

Emenda n.168da Lei Orçamentária Anual 2017 

OBJETO: 

Realizar qualificação técnica de mulheres que vivem abaixo da linha da 
pobreza, no bairro Puraquequara (Manaus), possibilitando assim, 
oportunidades no mercado de trabalho, em apoio ao Instituto Poraquê 
Ambiental, Social e Educacional do Amazonas. 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus - Bairro Puraquequara 
 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO:(Marque com X no quadrinho) 
  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 
X  Empreendedorismo 

 

INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO 
LEGAL: 

 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

A proposta para a qualificação de mulheres que são responsáveis pela 

manutenção total de suas famílias e em sua maioria com baixo nível escolar se inclui 

na interface entre as ações de qualificação e inserção das mesmas no mercado de 

trabalho da Prefeitura de Manaus. Neste sentido, a Secretaria Municipal do Trabalho, 

Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, visa contribuir na ampliação das ações 

voltadas a promover qualificações que impactem a sociedade e ajudem mulheres a 

terem mais oportunidades no mercado de trabalho. 

O projeto “Empodera” visa estreitar a lacuna existente atualmente entre a 

mulher que não tem condições de se qualificar e ter acesso ao mercado de trabalho, 

estando este cada vez mais competitivo, onde as oportunidades disponibilizadas se 

voltam em sua maioria, para pessoas com experiência e/ou qualificação profissional. 

Logo, faz-se necessário proporcionar condições igualitárias de competitividade no 

mercado profissional. 

Este projeto será desenvolvido no bairro do Puraquequara, onde se pretende 

atender e capacitar as mulheres para a inserção no mercado de trabalho. 

Os recursos financeiros a serem destinados ao projeto tem origem na emenda 

parlamentar n. 168 da LOA - Lei Orçamentária Anual 2017, destinadas para o 

Programa de Qualificação Técnica Profissional desta Secretaria. 

 

2. Justificativa 
 

As mulheres vêm enfrentando desafios para conquistar seu lugar no mercado de 

trabalho. E a qualificação é fundamental para que esse público conquiste mais espaço 

e tenha mais oportunidades de inserção profissional. De acordo com a pesquisa 

realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística “50 Milhões de 

Brasileiros vivem na linha de pobreza”, e essa desigualdade atinge diversos níveis, e 

quando falamos nos níveis de gênero, mulheres ganham, em geral, bem menos que 

os homens, exercendo as mesmas funções profissionais. E ainda sobre o peso da 

escolaridade, o IBGE constata que a inserção mais tardia entre as mulheres no 

mercado de trabalho pode estar relacionada “tanto ao fato de terem menor 

escolaridade que os homens, quanto à maternidade e os encargos e cuidados 

domésticos”.  

 Considerando que numa sociedade cada vez mais competitiva, estar preparado 

é fundamental e que, muitas mulheres almejam se qualificar e não possuem condições 

financeiras para custear esse processo de formação, a SEMTRAD busca proporcionar 
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a esse público, condições de desenvolver competências técnicas para 

aperfeiçoamento educacional e profissional.   

Considerando ainda que, existe a oferta de vagas, porém, ainda há uma tímida 

demanda de profissionais qualificados aptos a preencher essas vagas, e que, a partir 

do momento que essas mulheres estiverem inseridas no mercado de trabalho, as 

mesmas contribuirão com o aumento da renda da família, o que consequentemente 

influenciará no aumento do poder aquisitivo e sustentabilidade, promovendo assim, a 

movimentação da economia local, gerando um ciclo positivo.   

Diante desse cenário, esse projeto justifica-se pela necessidade de investimentos 

na formação profissional de mulheres, pois, entende-se que para garantir o acesso 

destas ao mercado de trabalho, as mesmas precisam de qualificação técnica.  

 

3. Público Alvo 

 Mulheres que vivem abaixo da pobreza, residentes do bairro Puraquequara; 

 Donas de casa que são responsáveis pela manutenção total de sua família; 

 Mulheres com baixo nível escolar; 

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

Realizar qualificação técnica de mulheres do bairro Puraquequara - Manaus, 

que buscam oportunidades no mercado de trabalho e/ou possuem interesse em 

empreender. 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Promover qualificação técnica as mulheres nas áreas de artesanato com 

material reciclável e gestão de negócios; 

 Ofertar ao mercado local mão-de-obra qualificada de mulheres, 

empreendedoras de negócios sustentáveis, através do fortalecimento das 

ações desenvolvidas pelo instituto IPASEAM; 

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se ao bairro Puraquequara, no 

município de Manaus. 
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6. Período de Execução  

O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) 

meses. 

 

7. Metas  

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada, com a 

supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 
Capacitar aproximadamente 30 mulheres com 
curso de “Artesanato para o uso pessoal e 
doméstico, com materiais recicláveis” 

 Oferecer curso de “Artesanato para o uso 
pessoal e doméstico, com materiais recicláveis” 
com grade curricular mínima de 80h. 

2 
 

Capacitar aproximadamente 30 mulheres com o 
curso de “Trabalho artesanal em unhas/Unhas 
artísticas” 

 Oferecer curso de “Trabalho artesanal em 
unhas/Unhas artísticas” com grade curricular 
mínima de 15h. 

3 
Capacitar aproximadamente 30 mulheres com o 
curso de “Crochê” 

 Oferecer curso de “Crochê” com grade 
curricular mínima de 15h. 

4 
Capacitar aproximadamente 30 mulheres com o 
curso de “Gestão Empreendedora de Negócios” 

 Oferecer curso de “Gestão Empreendedora de 
Negócios” com grade curricular mínima de 
160h. 

5 
Certificar os concludentes dos cursos que 
complementarem no mínimo 75% da carga horária. 

 Entregar os certificados de conclusão dos 
cursos. 

6 
Ofertar aproximadamente 75% das mulheres 
capacitadas ao mercado de trabalho local e 
empreendedor. 

 Encaminhar as mulheres ao SINE Manaus para 
cadastro no sistema de empregos e buscar 
formas de empreendedorismo para as mesmas, 
conforme área de formação. 

 

8. Resultados Esperados 

  
 Relação de presença das mulheres capacitadas nas áreas de “Artesanato para 

o uso pessoal e doméstico, com materiais recicláveis”, “Trabalho artesanal em 

unhas/Unhas artísticas”, de “Crochê” e “Gestão Empreendedora de Negócios”. 

 Cadastramento no SINE Manaus de 75% das mulheres capacitadas e aptas ao 

mercado de trabalho e buscar formas de empreendedorismo para as mesmas, 

conforme área de formação. 
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9. Metodologia 

 

Para a execução do projeto “Empodera”, a SEMTRAD deverá promover Edital de 

Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil, com intuito de 

firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de capacitar mulheres 

para a inserção no mercado de trabalho. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos 

seguintes cursos, abaixo relacionados, para capacitação de aproximadamente 30 

mulheres: 

 

 

 Cursos a serem ofertados: 

Ação Descrição 
Quant. de 

turma 
Carga 
horária 

Quantidade  

(vagas) Objetivo do curso 

1 

Curso de “Artesanato 

para o uso pessoal e 

doméstico, com 

materiais recicláveis”,1 

turma de 30 alunos. 

(80h x 1 turma=80h) 

1 80h 30 

Promover a formação técnica, ética e 
cidadã das mulheres para atuar na cadeia 
da produção artesanal de Manaus; 
Atender as demandas existentes de 
mercado, no âmbito do município, com 
relação à produção e comercialização de 
produtos artesanais; Conhecer e 
desenvolver práticas sustentáveis na 
produção artesanal de diversos produtos e 
artes; Conhecer práticas de 
empreendedorismo, associativismo e de 
economia solidária; Desenvolver o 
aprendizado teórico e prático das técnicas 
artesanais tendo como base os o uso de 
materiais recicláveis. 

2 

Curso de “Trabalho 
artesanal em 
unhas/Unhas 
artísticas”, 1 turma de 
30 alunos (15h x 
1turma=15h) 

1 15h 30 

Proporcionar aos participantes aquisição 
de conhecimentos e o desenvolvimento de 
habilidades na decoração artesanal e 
artística de unhas.  

3 

Curso de “Crochê” 

1turma de 30 alunos 

 

(15h x 1 turma= 15h) 

1 15h 30 

Aprender os pontos básicos do crochê, 
sabendo fazer a escolha certa de agulhas 
e linhas, de acordo com a finalidade do 
seu trabalho, além de ensinar a fazer 
cropped, bolsas, turbantes e muito mais. 

4 

Curso de “Gestão 
Empreendedora de 
Negócios” 1 turma de 
30 alunos (160h x 1 
turma= 160h) 

1 160h 30 

Formar profissionais capazes de elaborar 
o plano de negócios para um 
empreendimento de geração de trabalho e 
renda, contribuindo para o 
desenvolvimento local sustentável. 

 Total 120  

 
 

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação, nos cursos de: 

- Curso de “Artesanato para o uso pessoal e doméstico, com materiais 

recicláveis”, será ministrado por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua 
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apreensão, possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, 

métodos e procedimentos em situações reais, de modo que possa estabelecer 

relações desses conhecimentos nas aplicações práticas.Por ser um tipo de fonte de 

renda extremamente sustentável, ambiental e economicamente falando, esse tipo de 

arte com materiais reciclados atrai cada vez mais adeptos e a ideia principal desse 

curso é incentivar este tipo de empreendedorismo; 

- Curso de “Trabalho artesanal em unhas/Unhas artísticas”, será ministrado por 

meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao 

aluno, perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em 

situações reais, de modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas 

aplicações práticas. O Curso de Unhas Artísticas ensina novas e modernas técnicas 

para transformar as unhas em verdadeiras obras de arte, técnicas de decoração de 

unhas como o uso de apliques, cristais, unhas com adesivo entre outras técnicas e 

conheça as novidades e tendências do mercado; 

- Curso de “Crochê”, será ministrado por meio de estratégias diversificadas que 

facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade de 

conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações reais, de modo que possa 

estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas. Ensinará 

modelos incríveis escolhidos a dedo: croppeds, tops e bodys, além do conhecimento 

do acabamento perfeito, bojos, forros e customização; 

Curso de “Gestão Empreendedora de Negócios”, será ministrado por meio de 

estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno, 

perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em 

situações reais, de modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas 

aplicações práticas, com ênfase em suas atitudes e postura, que o capacitem para 

exercer o empreendedorismo de forma concisa, com alinhamentos de conhecimentos 

para criar o seu próprio negócio. 
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10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda Carvalho 
Secretária Municipal de Trabalho, 
Emprego e Desenvolvimento 

Acompanhar os resultados dos ciclos do 
projeto. 

Fabio Castro Diretor de Qualificação 
Acompanhar as etapas de execução do 
projeto, sensibilizar e reunir os grupos 
participantes. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de 
relatórios, release, apresentações. 

Paulo Tyrone Assessor Jurídico  
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 
parceria. 

Leonan Oliveira Gerente de pesquisa e projetos 
Acompanhar a execução das etapas do 
projeto. 

 

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 
mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 
quadro 
atualizado 
das ações da 
Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 
Vereador 

Relatório 
Gerencial 

Mensal Secretária Gráficos  

02 

Orientar e 
preparar as 
mulheres 
participantes 

Instituições 
pública e/ou 
organizações 
da sociedade 

civil 
 

Reuniões Quinzenal 

 
 

SEMTRAD 

Leis, Decretos 

03 

Evolução de 
atividades de 
acordo com 
cronograma 

EQUIPE DE 
GERENCIA-

MENTO 
Reuniões Diário Arquivo eletrônico 

04 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva 
aplicação do 

Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 
Semanal 

Assessoria de 
imprensa 

Fotos, Mídias, 
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12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto: 

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 

 

13. Monitoramento e Avaliação  

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – 

SEMTRAD acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme o Plano de 

Trabalho apresentado.   

Objetivo Específico Meta 
Indicadores de 

Resultados 
Meios de Verificação 

1. Promover qualificação técnica as 
mulheres nas áreas de: 

Capacitar aproximadamente 30 
mulheres no curso “Artesanato 
para o uso pessoal e 
doméstico, com materiais 
recicláveis”, 

 
 Cadastro/Matrícula 

dos inscritos; 
 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e relatório 
emitido pelo executor da 
qualificação 

Capacitar aproximadamente 30 
mulheres no curso “Trabalho 
artesanal em unhas/Unhas 
artísticas”. 

 
 Cadastro/Matrícula 

dos inscritos; 
 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 
relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

Capacitar aproximadamente 30 

mulheres no Curso de “Crochê”. 

 

 
 

 Cadastro/Matrícula 
dos inscritos; 

 
 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 
relatório emitido pelo 

executor da qualificação 

Capacitar aproximadamente 30 
mulheres no Curso de “Gestão 
Empreendedora de Negócios”. 

Relação de certificados 
entregues 

Relatório emitido pelo 
executor. 

2. Ofertar ao mercado local mão-de-
obra qualificada e empreendedora 

Ofertar aproximadamente 70% 
das mulheres capacitadas ao 
mercado de trabalho local. 

 Cadastro no SINE Documentos 

comprobatórios 
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14. Dos Recursos Financeiros 

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade 

da dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como investimento 

para realização do projeto “Empodera”, distribuído em uma única parcela, conforme 

cronograma de desembolso abaixo: 

14.1. Cronograma de Desembolso 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de 

consumo e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 
 

16. Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata 

para execução das metas de 1 a 5 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 

 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “ Empodera”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

20.000,00 

Total 20.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 20.000,00 
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ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo;         

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica;         

 Realização do curso de auxiliar administrativo         

 Realização do curso de contabilidade básica         

 Realização do curso de agente de portaria         

 Entrega dos certificados         

 Prestação de contas         
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros;  

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que poderá 

ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade 

pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, 

entre outros; e 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance 

das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a administração 

pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  

d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do 

fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 
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Manaus, Janeiro de 2018. 

 

 

Visto: 

 

 

Leonan de Jesus oliveira Fabio Junio Pereira de Castro 

Gerente de Pesquisas e Projetos                                Diretor de Qualificação 
Profissional 
 
 

 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 

Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento– SEMTRAD. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO: 

Vencendo Obstáculos 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  
CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92)  
ENDEREÇO: Rua Rio Jamary, nº 77 – Nossa Senhora das Graças 
MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOSFINANCEIROS:Emenda Parlamentar 

Arts. XXX da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 

OBJETO: 
 
Qualificar Pessoas com Deficiência Física de 18 à 40 anos. 
 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Município de Manaus 
 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: 

Educação para Qualificação Técnica Profissional 
 

INSTRUMENTO DE REPASSE /INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS: 

Termo de Convênio 

AMPARO 
LEGAL/CONVENIO: 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; 
Portaria Interministerial n. 424/MP/MF/CGU, de 30 de dezembro de 
2016; 
Lei de licitação – Lei 8666 de 21 de junho de 1993; 
Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012 – TCE. 

 

 

 

 

 



  

 
 

4 de 24 

SEMTRAD 

Processo nº  
Fls ___ ___ ___ 

 

___________________ 

Assinatura 

 

1. Apresentação 

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento - SEMTRAD, entidade instituída com o objetivo de proporcionar a 

geração de trabalho e renda, apresentação Projeto de Qualificação técnica das Donas de 

Casa vítimas de violência doméstica, denominado “Vencendo Obstáculos”. 

Este projeto tem origem nas emendas parlamentares da LOA - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2018 (Art. 107) destinadas para o Programa de Qualificação Técnica 

Profissional desta Secretaria, com destaque para Pessoas com Deficiência Física 

(PCD’s) no intuito de capacitar trabalhadores e empreendedores que atuem em diversas 

esferas de renda no município de Manaus. 

O projeto possibilitará a melhoria maior possibilidade de renda ao público PCD. 

2. Justificativa 

É inquestionável a importância das contratações de profissionais com deficiência para a 

economia de Manaus.  Umas vez dando conta dessa importância é verificada a 

necessidade de qualificá-lospara que os mesmo façam parte atuante da do mercado de 

trabalho gerando bons resultados.  

Ao qualificar pessoas com deficiência para ingressarem no mercado de trabalho, 

configura-se um novo grupo de consumidores, até então excluídos da economia. Com 

geração de renda, esse grupo já qualificado e apto para gerar excelentes resultados, passa 

a consumir avidamente, já que possui muitas carências, desde elementos essenciais, 

como o acesso a questões de saúde, até a concretização de desejos não tão de primeira 

ordem. Com a renda, as pessoas com deficiência passam a ter autonomia e poder de 

compra, o que desperta a atenção para oportunidades de se criar mais produtos, serviços 

e ambientes que atendam ás necessidades especificas dessa parcela da população. 

Abaixo veremos dados extraídos do IBGE do quantitativo de pessoas com deficiência. 

IBGE 2010 

Pessoas com deficiência no Amazonas – 790.647 (26%) 

Pessoas com deficiência em Manaus – 461.414     (23%) 

Pessoas com deficiência no Brasil - mais de 45 milhões (24%) 

Pessoas com deficiência no mundo – segundo OMS mais de 1 bilhão(aproximadamente 

7%) 

Focando na qualificação das pessoas com deficiência, podemos afirmar que segue 

basicamente o mesmo padrão da população manauara sem deficiência. Seria enganoso 
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generalizar a falta de qualificação das pessoas com deficiência. Por questões de exclusão 

histórica, a maioria das pessoas com deficiência é pouco qualificada, mas essa baixa 

qualificação também incide na população em geral.  

Assim, referir-se a importância de qualificar pessoas com deficiência para fomentar 

a economia da Cidade de Manaus o que justifica a importância do projeto para esse 

publico que estão devidamente amparados pela seguinte lei ( Lei n. 8.213 de 24 de julho 

de 1991 )  . 

“A visão que nos move é a de um mundo de inclusão, no qual todos sejam capazes 

de viver uma vida de saúde, conforto e dignidade.”Dra. Margareth Chan, OMS 

3. Objetivos: 

 
3.1. Objetivo geral 

Capacitar trabalhadores com deficiência física, de 18 à 40 anos, para atuação no 

mercado de trabalho e qualificar empreendedores que tenham sejam deficientes físicos 

para atuar em eixos criativos e empreendedores. 

3.1.1. Objetivos específicos 

1. Possibilitar o rendimento do público especifico com cursos voltados a Economia 

Criativa com retorno financeiro rápido; 

2. Viabilisar o encaminhamento de ao menos 50% do público para fazer cadastro no 

SINE; 

3. Desenvolver socialmente o publico PCD para o relacionamento interpessoal através 

dos cursos ofertados; 

4. Estimular capacidades de lógicas e motoras. 

4. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se à Manaus, considerando publico 

localizado na zona urbana e rural do município. 

5. Período de Execução  

O projeto de capacitação de profissionais PCD’ do município de Manaus deverá ser 

executado no período de 8 (oito) meses, incluindo tempo necessário para matriculas. 

6. Público Alvo 
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O público alvo do projeto compreende PCD’s Físicos caracterizados como 

Monoplegia nas partes inferiores e amputação inferior de ambos os sexos na faixa etária 

de 18 à 40 anos que atuem ou almejam atuar nas diversas áreas de capacitação/cursos 

oferecidos. 

7. Metas  

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada na sua 

execução e com supervisão da SEMTRAD. Oprojeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Ações 

01 Fazer seleção com 270PCD’s nos cursos oferecido  Matricular 270 PCD’s 

02 
 

Qualificar 30 PCD’s com curso de Excelência no 
Atendimento 

 
Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

03 
Qualificar 30 PCD’s com curso de “Gestão de 
Estoque” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

04 
Qualificar 30 PCD’s com curso “a arte de falar em 
público” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

05 Qualificar 10 PCD’s com curso de “Costureiro” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e prática 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

06 Capacitar 30 PCD’s na área de teatro 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e prática 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

07 Matricular 20 PCD’s no curso Artesãos. 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
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Executar o curso prático 
 
Supervisionar a execução do curso prático para 
qualificação 

08 
Qualificar 30 PCD’s com curso de “Manutenção 
Básica de tablet e smartphone” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e prática 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

09 
Qualificar 30 PCD’s com curso de “Preparação de 
Bolos” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e prática 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

10 
Qualificar 30 PCD’s com curso de “Brigadeiro 
Gourmet” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e prática 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

11 
Qualificar 20PCD’s com curso de “Massagem com 
óleos terapêuticos” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e prática 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

12 
Qualificar 10 PCD’s com curso de “Noções básicas 
de empreendedorismo” 

Contratação de instituição(ões) especializada(s) 
em cursos para qualificação através de 
credenciamento 
 
Executar o curso e vivência 
 
Supervisionar a execução do curso para 
qualificação 

5 
Certificar as concludentes do curso que 
complementaram no mínimo 75% da carga horária 

Entregar os certificados de conclusão do curso 

 

8. Resultados Esperados 

  
 Capacitação de 62 (sessenta e dois) profissionais de saúde, educação e 

assistência social e do Instituto Autismo no Amazonas; 

 Inserção de 50 (cinquenta) pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA e 

seus familiares em atendimento terapêutico intensivo; 

 Inserção dos servidores públicos do município de Manaus e do governo do Estado 

do Amazonas qualificados em atendimento específico às pessoas com TEA; 
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 Monitoramento da execução dos planos terapêuticos em atendimento a 50 

(cinquenta) pessoas com TEA e respectivos familiares. 

 

9. Metodologia 

 

Para a realização dos cursos de capacitação profissional, a SEMTRAD irá promover 

Edital de Chamamento Público para habilitar e selecionar entidades públicas e privadas 

sem fins econômicos/lucrativos, com intuito de firmar Termo de Convenio para 

transferência de recursos, a fim de promover a capacitação dos os profissionais da área de 

saúde em geral e da educação, pais, técnicos, mediadores e todos aqueles que atuam no 

tratamento e atendimento do autismo, com recursos disponibilizados pelas Emendas 

Parlamentares Arts. 107, 115, 121, 130 e 157 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016. 

A metodologia a ser utilizada será o D.I.R. (Modelo baseado no Desenvolvimento, nas 

Diferenças Individuais e na Relação) que consiste em modelo de avaliação e intervenção 

com o envolvimento e participação da família, face à importância da relação emocional 

com a criança e às diferentes especialidades terapêuticas (terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, psicologia, etc), além da articulação e integração nas estruturas 

educacionais. (Silva, Eira, Pombo, Silva, Martins, Santos, Bravo &Roncon, 2003). 

Este modelo tem como objetivo a formação dos alicerces para as competências 

sociais, emocionais e intelectuais das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista - 

TEA, em vez de se focar nas competências e nos comportamentos isolados. O Floortime 

ou “tempo de chão”, é uma técnica em que o terapeuta segue os interesses emocionais da 

pessoa com TEA (liderança) ao mesmo tempo que a desafia ir em direção ao maior 

domínio das capacidades sociais, emocionais e intelectuais. 

Após a avaliação do nível de Desenvolvimento funcional da pessoa com TEA, as 

diferenças Individuais e as relações com o prestador de cuidados e com os pares, a equipe 

vai, em conjunto com os pais, desenvolver um perfil de funcionalidade para aquela pessoa 

com TEA que serve como base para um programa de intervenção único e especifico para 

a mesma. (Greenspan &Wieder). 

Os cursos serão realizados em três módulos, com duração de 40 (quarenta) horas 

cada, para capacitação de 62 servidores públicos das áreas de saúde, educação e 

assistência social da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado do Amazonas. O 

primeiro módulo terá capacitação apenas teórica. O segundo e terceiro módulos terão 

capacitação prática associada à teoria já ministrada.  
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10. Equipe do Projeto 

Os responsáveis pela concepção do projeto são:Leonan de Jesus Oliveira, Felipe e 

Fabio Castro. 

Composição da Comissão de Seleção: 

Membro Cargo Responsabilidade 

A DEFINIR GERENTE DO PROJETO 
Coordenar as atividades e o 
monitorando o alcance dos 
objetivos do projeto 

À DEFINIR GERENCIA DE CAPACITAÇÃO 

Gerenciar as atividades de 
capacitação e qualificação e o 
monitoramento da execução 
dos panos terapêuticos 

À DEFINIR 
GERENTE DE PLANEJAMENTO 
FINACEIRO/ADMINSTRATIVO 

 
Gerenciar os relatórios e 
acompanhamento da gestão 
financeira e administrativa e 
prestação de contas. 

À DEFINIR ASSESSOR JURÍDICO 
Assessorar as atividades 
referentes as ações jurídicas 

À DEFINIR ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 
Assessorar as atividades de 
emissão de relatórios diário, 
release, apresentações 

 

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 
mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 
quadro 
atualizado 
das ações da 
Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 
Relatório 
Gerencial 

semanal Secretário Gráficos  

02 

Orientar e 
preparar 
profissionais 
da área de 
saúde, 
educação e 
assistência 
social. 

Instituto 
Autismo no 
Amazonas 

 

Reuniões Quinzenal SEMTRAD Leis, Decretos 

Comentado [g1]: Planejamento 
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03 

Evolução de 
atividades de 
acordo com 
cronograma 

EQUIPE DE 
GERENCIA-

MENTO 
Reuniões Diário 

Gerente de 
Projetos 

Arquivo eletrônico 

04 

Informar aos 
educandos da 

evolução e 
desempenhos 

no projeto 

Família do 
Beneficiário 

Visitas Mensal 
Relatórios de 

Visita 

05 

Informar a 
Imprensa 
dostatus do 
Projeto. 

IMPRENSA Release Mensal 

Assessoria de 
Imprensa 

Fotos 

06 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva 
aplicação do 

Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 
Diária Fotos, Mídias, 

 

12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto: 

1. Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e suas alterações; 
 

2.  Portaria Interministerial nº 424/MP/MF/CGU, de 30 de dezembro de 2016; 
 

3. Lei de licitação – Lei 8666 de 21 de junho de 1993; 
 

4.  Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012 - TCE. 
 

5. Lei Municipal nº 1.495, de 26 de agosto de 2010; 

 

6. Lei Estadualnº100 de 30 de novembro de 2011; 

 

7. Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012; 

8. Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 

Restrições identificadas: 

1. Descontinuidade do Projeto; 

2. Desistência do profissional que estará sendo capacitado durante a execução do 

Projeto; 
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3. Não cedência na quantidade almejada dos servidores do quadro do Município, 

para o processo de capacitação; 

4. Apesar de todo o investimento público (capacitação) o profissional pode querer 

trabalhar de forma particular e autônoma; 

5. Uma vez qualificado o profissional pode não ter interesse em voltar ao mercado de 

trabalho; 

6. Falta de repasse do recurso.  

 

13. Monitoramento e Avaliação  

Objetivo Específico Meta 
Indicadores de 

Resultados 
Meios de Verificação 

1. Oferecer aos 
profissionais das áreas 
de saúde, educação e 

assistência social curso 
de capacitação 

Meta 1 
Matricular 62 (sessenta e dois) 
profissionais da área de saúde, 
educação e assistência social 

Matrícula de 62 
(sessenta e dois) 

profissionais conforme 
perfil proposto  

Lista dos matriculados 
fornecido pelo 

executor do curso 

2. Capacitar profissionais 
das áreas de saúde, 
educação e assistência 
social através de aulas 
de teoria; 

Meta 2 
Qualificar os 62 (sessenta e dois) 

profissionais matriculados na teoria do 
método abordado, observado o 

percentual aceitável de evasão ou 
desistências. 

Número de profissionais 
capacitados 

Relatório emitido pelo 
executor do curso 

3. Elaborar planos 
terapêuticos 
individualizados à 
pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista -TEA 
junto com os familiares 

Meta 3 
Capacitaros 62 (sessenta e dois) 

profissionais matriculados na prática do 
método abordado, observado o 

percentual aceitável de evasão ou 
desistências. 

Número de profissionais 
capacitados 

Relatório emitido pelo 
executor do curso 

4. Executar metas 
terapêuticas de 
atendimento à pessoa 
com Transtorno do 
Espectro Autista -TEA 
junto com os familiares 

Número de Planos 
Terapêuticos elaborados 

5. Possibilitar a inserção de 
50 (cinquenta) pessoas 
com TEA e seus 
familiares em 
atendimento terapêutico; 

Meta 4 
Monitorar o desenvolvimento da 

aplicação dos planos terapêuticos 
elaborados 

Relação do nome das 50 
(cinquenta) pessoas 
portadoras de TEA 

beneficiadas e 
respectivos membros 

familiares que 
acompanharão 

Relatório emitido pelo 

executor do curso 

6. Monitorar a aplicação 
dos planos terapêuticos 

Relatório de 
monitoramento realizado 

7. Certificar as 
concludentes que 
tenham alcançado pelo 
menos 75% da carga 
horária oferecida 

Meta 5 
Certificar as concludentes do curso que 

complementaram no mínimo 75% da 
carga horária 
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14. Cronograma de Execução 

 

A fase 2 deste cronograma deverá ser apresentado pela instituição candidata à 

execução da capacitação a que se refere às metas de 1 a 5 deste projeto e atualizado 

após a seleção. 

FASE/ATIVIDADES 

PERÍODO (MESES) ANO 2017 

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

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

Encaminhar projeto para aprovação 

da secretária 
                  

Apresentação do projetoao vereador 

resp. pela Emenda. 
                  

Abertura de processo administrativo                   

Elaboração da minuta do edital pela 

assessoria jurídica 
                  

Envio para parecer da Procuradoria 
Geral do Município - PGM 

                  

Aprovação do Edital pela secretária                   

Informações de dotação 

orçamentária 
                  

Envio para Comissão de Orçamento                   

Publicação do Aviso de Edital                   

Criação e publicação da Comissão                   

Habilitação e Seleção das Entidades                   

Divulgação do resultado                   

Assinatura do Termo de Convênio                   

Fase 2 – Realização da Capacitação 

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

2.1. Atividade de Planejamento da 

Capacitação: 
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15. Dados Físicos-Financeiros 

ITEM DA DESPESA Curso Vagas Carga horária 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Serviço de Pessoa Jurídica: cursos 
de qualificação profissional 

 
Capacitação(incluindo 

aulas teóricas, 
práticas  

 

62 125 h 20,00 xxx.xxx,xx 

  
Total xxx.xxx,xx 

 

16. Cronograma de Transferência de Valores 

O cronograma de pagamento tem como referência o período de matrícula para a 

qualificação do público-alvo previamente definido. 

Para o pagamento de cada uma das parcelas, além das especificidades de cada uma 

conforme descrito no quadro abaixo devem ser anexados, também: 

1. Certidões Negativas de Débito no âmbito das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

do domicílio ou sede da instituição executora, em validade; 

 Elaboração de apostila                   

 Aquisição de materiais de 

consumo para realização da 

capacitação 

                  

 Aquisição de lanche (agua, café 

c/leite e biscoito) 
                  

 Aquisição de vale transporte 

para os instrutores 
                  

2.2. Execução da Capacitação:                   

 Contratação de 

xxxinstrutorespara execução 

docurso(3hs x 5dias x 4semanas 

= 60hs x 8meses = 480hs x 52 

instrutores = 24.960hs 

                  

 Capacitação dos profissionais 

(3hs x 5dias x 8 oficinas x 2 

cursos= 240hs) 

                  

 Entrega dos certificados                   

 Prestação de Contas                   
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2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

5. Relatório de conformidade da Comissão de Supervisão e fiscalização da SEMTRAD 

designada para este fim. 

Parcela % Condição Valor 

1ª 40% 

 
1. lista dos estudantes matriculados no curso; 
2. cronograma de execução com certidão de aprovação da Comissão de 

Supervisão e Fiscalização do contrato; 
3. Curriculum Vitae dos instrutores, com relatório especificando qual estará 

ministrando e se houve substituição em relação ao apresentado no Edital, 
caso em que deverá ser acompanhado da respectiva declaração de 
aprovação da Comissão de Supervisão e Fiscalização; 

4. Apostila do curso, devidamente impressa nos termos apresentados no 
credenciamento; 

5. Requerimento de pagamento, numerado sequencialmente a partir do 
número 1 (um), equivalente à parcela pleiteada, 
contendo número do contrato e respectivos dados bancários para eventual 
transferência eletrônica, discriminando o cumprimento dos serviços, período 
e valor; 

6. Nota Fiscal de Serviços, emitida nos termos da Lei, discriminando o 
cumprimento dos serviços conforme Nota de Empenho; 

7. DAM (Documento de Arrecadação Municipal), devidamente pago e 
8. Recibo de quitação da respectiva parcela. 
 

xx.xxx,xx 

2ª 30% 

 
1. Relatório gerencial explicando o processo de execução de pelo menos 30% 

da carga horária do curso em termos pedagógicos e metodológicos, 
devendo-se ilustrar o referido relatório com fotos; 

2. Original da frequência (ou cópia autenticada de cada uma das folhas); 
3. Cópia do diário de classe, com os conteúdos ministrados diariamente; 
4. Original (ou cópia autenticada de cada uma das folhas) do comprovante de 

entrega de material nos termos descritos no Editale 
5. Apresentação de documentos conforme primeira parcela, itens 5 a 8. 

 

xx.xxx,xx 

3ª 30% 

 
1. Além dos mesmos exigidos para a segunda parcela, deve-se apresentar 

documento atestando aentrega dos certificados e do material didático aos 
estudantes, assinado pelos coordenadores pedagógico e executivo do 
programa, bem como em conjunto com a contratante encaminhá-los ao 
mercado de trabalho. 

 

xx.xxx,xx 

 100%  xxx.xxx,xx 

 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Visto: Visto 

 

Leonan de Jesus oliveira Fabio Junio Pereira de Castro  
Gerente de pesquisas e projetos Diretor de Qualificação Profissional 
 
 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 
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ANEXO I 
 

INSTRUCÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO TÉCNICO 
 

OBS: (O Projeto Técnico deve se enquadrar obrigatoriamente em um dos itens das 
áreas temáticas do anexo I). 
 
 
Tema: 
 
 
 
 
Área Temática:                                  Citar a área temática em que o projeto está concorrendo 
 
Título:Citar os itens da área temática em que o projeto está concorrendo 
 
Objetivos:Geral e Específicos 

 
 
Justificativas: 
 
 
 
 
 
Área de Atuação do Projeto: 
 
 
 
Metodologia 
Aplicada: 
 
 
Estimativa Orçamentária:  
 

Código: 
Natureza 
Despesa 

 
Especificação 

Indicador físico Custos  
Concedente 

 
Proponente Unid. Quant. Unid. total 

O município de Manaus – Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público interno, sediado 
na Avenida Brasil, nº 2.971 – Compensa, CEP nº 69036-110, Manaus/Amazonas, por intermédio 
da Secretaria Municipal doTrabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, torna do 
conhecimento dos interessados que, mediante o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, 
habilitará e selecionará entidades públicas e privadas sem fins econômicos/lucrativos para realizar 
as ações constantes de projetos sociais, exercício 2017”.  

 

 
Descrever a conjuntura histórica na qual se inscreve esta proposta. 
Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou demanda 
especificados e identificados. 
Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um resumo da situação esperada, inclusive 
com o apontamento de resultados a serem alcançados ao seu término. 
Descrever sucintamente o papel e as qualificações da entidade sem fins econômicos/lucrativos, proponente 
em questão, para a condução desta proposta. 
 

Descrever as localidades onde serão realizadas os projetos culturais 
e indicar os parceiros locais. 
 

Descrever sucintamente a metodologia a ser utilizada no processo dos projetos culturais. 
Descrever sucintamente a estratégia de participação e monitoramento que a entidade utilizará durante a 
execução das mesmas. 
Descrever sucintamente os marcos teóricos e legais a serem utilizados como referência. 
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Local, data e assinatura do 
responsavel pela entidade sem 
fins econômico e financeiro. 
            Manaus, ..... de ..................de 2017. 
                                                                                                           
Nome........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      R$ R$ 
      R$ R$ 
      R$ R$ 
      R$ R$ 
Total      R$ R$ 
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ANEXO II 
 

INSTRUCÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

 

PLANO DE TRABALHO FOLHA 1 

1. DADOS CADASTRAIS 

ÓRGÃO / ENTIDADE / PROPONENTE: 

ASSOCIAÇÃO DOS ANZÓIS PEREIRA 

 CNPJ: 

 

ENDEREÇO:Av. Brasil...... 

MUNICÍPIO 

Manaus 

UF 

AM 

CEP 

69.000.000 

DDD / 

TELEFONE 

E - MAIL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTA 

CORRENTE 

BANCO 

237 - Bradesco 

AGÊNCIA 

0000 

PRAÇA DE PAGTO. 

Manaus 

NOME DO REPONSÁVEL:  

Fulano de tal 

CPF 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

C I/ ÓRGÃO 

EXPEDIDOR 

CARGO: xxxxxxxxxxxxx FUNÇÃO: xxx MATRÍCULA: xx 

ENDEREÇO:Av. José dos igarapés, 111 CEP:69.000-000 
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MUNICÍPIO 

Manaus 

UF 

AM 

CEP 

69.000.000 

DDD / TELEFONE E - MAIL 

xxxxxxxxxxxxxx 

PLANO DE TRABALHO FOLHA 2 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO.  

TITULO DO PROJETO:  PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx INÍCIO 

xxxxxxxx 

TÉRMINO 

xxxxxxxxx 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

JUSTIFICATIVA DA PREPOSIÇÃO: 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PLANO DE TRABALHO FOLHA 3 

3.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPA E FASE) 

 

META 

ETAPA/ 

FASE 

 

ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO 

1 Atividade de Planejamento e deexecução ............. 

 1.1 Aquisição de material de 

consumo 

un x xxx xxx 

 1.2  un x xxx xxx 

2 Realização de ................. 

 2.1 Contratação de instrutor com 

experiência em capacitação .... 

Hora/aula 65 xxx xxx 
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PLANO DE TRABALHO FOLHA 4 

4.  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECURSOS 

“As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas, ou seja, exemplos de informações que 

podem compor o plano.” 

META ETAPA

/ 

FASE 

ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO CUSTOS RECURSOS 

UNID QTDE UNID TOTAL CONCEDE

NTE 

PROPONE

NTE 

1 Atividade de Planejamento .............. 

 1.1 Aquisição de material de 

consumo 

un xx xx xx xx xx 

 1.2 xxxxx xx xx xx xx xx xx 

2 Realização de ............... 

 2.1 Contratação de 

profissional com 

experiência em .......... 

Hora/aul

a 

 xx xx xx xx 

 2.2 xxxxx xx  xx xx xx xx 
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PLANO DE TRABALHO FOLHA 5 

5.  PLANO DE APLICAÇÃO 

 

Código: 

Natureza 

Despesa 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

TOTAL 

 

CONCEDENTE 

 

PROPONENTE 

 Material de consumo $$ $$ $$ 

 Serviço de terceiro – pessoa 

física 

$$ $$ $$ 

Total Geral $$ $$ $$ 

 

OBS: Para o preenchimento da tabela – Plano de Aplicação – deverão ser usados 

os valores dos recursos da concedente constante na tabela de cronograma físico-

financeiro. A especificação da natureza da despesa deverá ser feita de acordo com 

o Código de Especificação da Natureza da Despesa. 
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OBS: Devem ser preenchidas conforme desembolso proposto no 

projeto, com relação ao concedente (duas, três ou mais parcelas), para 

cada uma das metas previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO FOLHA 6 

5.  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

CONCEDENTE 

META ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO 

 $$ $ $$ $ $$ $ 

Total Geral       

PROPONENTE 

META ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO 

 $$ $ $$ $ $$ $ 

Total Geral       
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PLANO DE TRABALHO FOLHA 7 

6.  DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a 

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, para os efeitos 

e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 

com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da administração Pública Municipal, 

Estadual e Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas nos orçamentos do município da cidade de Manaus, na forma deste plano de 

trabalho e sob as penas do art. 299 do Código Penal. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

 

Manaus,         dexxxxx de 2017 

__________________________________ 

Pereira dos Anzóis 
Responsável Legal da Entidade 
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PLANO DE TRABALHO FOLHA 8 

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

APROVADO 

Manaus,             /            / 2017 

__________________________________ 

Ananda da Silva Carvalho 

      Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 
 

 

 

 


