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Ofício nº 247/2022-GAB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Sr. LEONARDO LOUREIRO PIMENTEL
Secretário Municipal de Finanças
Assunto: PEDIDO DE DOTAÇÃO
Senhor Secretário,

Venho através do presente, solicitar para que seja providenciado o devido
processo administrativo para a Seleção de Instituição de natureza privada incumbida
regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino, ou do desenvolvimento
institucional, que detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos visando à posterior à execução de atividades com criança e adolescente dos
programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Prefeitura Municipal de Santarém
Novo – Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, contrato visando à
execução do mesmo, em atendimento a decisão manifestada pelo Dr. Sandoval Alves
da Silva Procurador do Trabalho– Ministério Público do Trabalho, a respeito do
Processo nº: 000897.2021.08.000/1 (em anexo nos autos).
Solicito ainda, que determine ao(s) setor(es) competente(s) para providenciar a
prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das
despesas, com vistas à deflagração de procedimento administrativo que versa sobre o
desenvolvimento do Programa PERNOH (Programa Escrevendo e Reescrevendo
Nossa História), conforme características e especificações técnicas contidas no termo de
referência e cláusula sexta do Processo nº 000897.2021.08.000/1, nos autos.
Posteriormente, determino que, após a manifestação dos setores competentes
reencaminhe ao Gabinete para que o mesmo possa dar andamento no processo de
seleção do objeto a ser licitado.
Sendo o que temos para o momento, subscrevemos.

SANTARÉM NOVO-PA, 20 de Julho de 2022
THIAGO REIS
PIMENTEL:68216890249

Assinado de forma digital por
THIAGO REIS
PIMENTEL:68216890249
Dados: 2022.07.20 09:28:32 -03'00'

_________________________________
Thiago Reis Pimentel
Prefeito Municipal de Santarém Novo
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TERMO DE REFERÊNCIA
1- OBJETO
PROJETO SOCIO EDUCATIVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.
ATRAVES DE CURSOS DE QUALIFICÃO E AÇÕES SOCIO CULTURAIS.
Nome do Projeto: Escrevendo e Reescrevendo Nossa História (PERNOH)
2- OBJETIVO GERAL
Contribuir para a inclusão no mercado de trabalho de Jovens, Adolescentes e
Adultos em situação de vulnerabilidade, incluindo socio educando e egressos do sistema
penal, a partir de cursos de qualificação e técnicos, assim como, ações voltadas para o
desenvolvimento humano e melhoria da economia, geração de autoestima e formação
de um cidadão mais produtivo, onde todos terão a oportunidade de mudar suas
realidades e dessa forma, dificultando suas inclusões no mercado ilícito de trabalho,
dessa forma, gerando um impacto local que proporciona o bom exemplo e a formação
de um legado mais justo e prospero para todos os atingidos pelo projeto.
3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Promover Parcerias para geração do aumento da empregabilidade local
❖ Contribuir para a identificação de problemáticas sociais e direcionar ações para
minimizar tais verdades.
❖ Gerar um impacto local que proporciona o bom exemplo e a formação de um legado
mais justo e prospero. Sempre no intuito de perceber oportunidade de inclusão para
os participantes do projeto, seja: em ações sociais, em vagas de empregos ou outras
oportunidades em outros projetos, assim também com criar canais que auxiliem
esses participantes e suas famílias uma melhor oportunidade de inclusão social.
❖ Desenvolver 60 (sessenta) pessoas entre Jovens/adolescente e Adultos, oriundos de
famílias em situação de vulnerabilidade moradores do município de Santarém
Novo, a cada 12(doze) meses.
❖ Estimular e desenvolver em cada participante o exercício pleno da cidadania, através
da incorporação e manutenção de princípios éticos nas relações interpessoais e com
o meio ambiente.
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❖ Desenvolver nos Jovens/adolescente e adultos a elevação da autoestima, a
sociabilidade, comunicação e organização como formas complementares de
possibilitar sua inserção no mercado de trabalho.
4- JUSTIFICATIVA
Quando olhamos a realidade de Jovens e adultos, quando lemos os números das
estatísticas da exclusão social e principalmente, quando sentimos na pele o impacto
negativo. O que tudo isso causa a todos nós, cotidianamente? nos preocupa, apavora,
mas também nos chama a razão; a responsabilidade de fazermos algo para mudar essa
história. Nos cabe propor novos caminhos para que a realidade seja menos dolorosa.
Com vidas sendo ceifadas e tantas outras sem esperanças de um futuro melhor,
principalmente das crianças que por exploração ou desespero familiar se submetem a
perderem suas infâncias praticando atos ilícitos; numa espiral destrutiva que ultrapassa
as fronteiras das grandes metrópoles e adentram nos nossos interiores; inclusive no
espaço rural como o de Santarém Novo, que não fica fora dessa cruel realidade de
violência e desesperança; onde Jovens/Adolescentes e adultos estão em estado de
pobreza, algumas estremas e de alta vulnerabilidade; deixando todos próximos a pratica
de atos ilícitos e longe de oportunidades que dê um sentido digno e honesto as suas
vidas.
A partir dessa realidade que nos incomoda tanto, nos comprometemos a lutar e
mudar essa realidade dantesca. Como historicamente aprendemos, o trabalho é a base
para uma transformação positiva do ser humano. Propomos criar um projeto que
fomenta a oportunidade de mais trabalho, de formação de emprego e renda através da
qualificação profissional; que qualificaria essas pessoas em estado de vulnerabilidade
social para uma nova perspectiva de vida, seja dentro do mercado como empregado ou
empreendendo o seu próprio negócio. Sem esquecer de trabalhar a construção de um
cidadão que gere um legado benéfico ao seu entorno em todos os sentidos, sendo com
respeito as pessoas e/ou como ao meio ambiente.
Esse projeto para ser exitoso deve atentar para as características, necessidades e
oportunidades que o município oferece, elaborando cursos que formam esse projeto que
venham ao encontro das necessidades e oportunidades identificadas especificamente no
município. Dessa forma gerando um impacto positivo, construindo um novo caminho
e uma nova história para os envolvidos.
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5- PÚBLICO PRIORITÁRIO ATENDIDO
A proposta é de implementação de um projeto em modalidade continuada, que
auxilie o desenvolvimento humano e Social de Santarém Novo, deve ser um projeto
constituído de cursos de qualificação profissional e técnica que atenda principalmente
Jovens/Adolescentes e Adultos familiares desses jovens, direcionado especificamente
as pessoas em situação de vulnerabilidade e baixa renda
Os Cursos serão ministrados duas vezes por semana podendo ser de manhã e à
tarde, usando em torno de 1 hora de aula cada turma na modalidade presencial, nas
outras modalidades, seja virtual ou hibrida, as aulas virtuais ficarão 24 h disponíveis
na plataforma e na modalidade hibrida será feita em aulas presenciais mensais e 24h
na sala virtual.
6- OS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO.
serão os seguintes:
•

Ser morador de Santarém Novo;

•

Saber ler e escrever;

•

Ter idade compatível como solicita cada curso do projeto.

•

Situação socioeconômica (oriundos de famílias de baixa renda e situação de
vulnerabilidade)

7- METAS/ÁREAS DE ABRANGÊNCIA/CLIENTELA E IMPACTO
•

Usar capacitação profissional e técnica para qualificar 60 pessoas em cada 12
meses, oferecendo no mínimo dois cursos e ou ações por semestre, atendendo
exclusivamente os munícipes Jovens, adolescentes e adultos de Santarém Novo.

•

Esperamos que esses cursos possam melhorar a vida de dezenas de pessoas em
situação de vulnerabilidade, gerando emprego e renda, elevando a qualidade de
vida e consequentemente uma vida mais digna, assim como, um impacto
positivo no desenvolvimento humano e local desse município.

•

Promover oportunidade no mercado de trabalho seja no mercado formal ou na
construção de seus próprios empreendimentos, como forma de auto sustento e
dessa forma produzir um cidadão mais útil e incluso a sociedade, será uma
capacitação técnica e de consciência social, tecnicamente levará esse público a
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geração de emprego e renda, o que promoverá uma inclusão no mercado de
trabalho, socialmente promoverá ações de conscientização humana e sócio
ambiental, em todos os dois casos irá impactar positivamente no
desenvolvimento local
8- ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
O Serviço social e a coordenação de Pedagógica do projeto deverão estar atentos
na busca do diálogo com todos os setores da sociedade, ESTADO (1º setor) Governo
municipal e câmara de vereadores, órgãos, secretarias, Governo Estadual Câmara dos
Deputados, Órgãos e autarquias. MERCADO (2º setor) Empresas, junta comercial,
clube de diretores lojistas, SESI, SESC, SENAI etc. ONGs (3º setor) Organizações não
governamentais sem fins lucrativos, que estejam envolvidas com o desenvolvimento
humano e social, sejam municipais, estaduais, nacionais e até internacionais, como a
ONU (organização das nações unidas)
Sempre no intuito de perceber oportunidade de inclusão para os participantes do
projeto, seja: em ações sociais, em vagas de empregos ou outras oportunidades em
outros projetos, assim também com criar canais que auxiliem esses participantes e suas
famílias uma melhor oportunidade de inclusão social.
9- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada visa o cumprimento das metas estabelecidas no
programa dos cursos, sendo estas fundamentadas nos princípios e objetivos propostos
nos Parâmetros Curriculares Nacionais em termos de capacidades de ordem cognitivas,
físicas, afetivas, de relação interpessoal e inserção social, éticas e estéticas, tendo em
vista uma formação ampla, holística de jovens, Adolescentes e Adultos.
Esta capacitação será desenvolvida a partir de exposição oral, dinâmica de grupo
e atividades práticas e atividades extracurriculares, que possibilitem este público
trabalhar os conteúdos educacionais de acordo com a visão global integradora do
ambiente, assim, incentivando as atividades práticas e experimentais individuais e
coletivas. As atividades didáticas e pedagógicas visam primeiramente educar e capacitar
todos os Jovens/adolescentes e Adultos para a vida, para a oportunidade no mercado
de trabalho e através do desenvolvimento do exercício da cidadania, formar cidadãos
mais conscientes na construção de um município melhor.
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10- PROCESSO DE INSCRIÇÃO.
A área social do projeto fará pesquisas e entrevistas socioeconômicas com o
público alvo, se gera cadastro e passa para uma entrevista Neuropsicopedagogica, que
a partir de avaliação como prova oral, mini redação e cálculos simples, seleciona e em
seguida convidam os selecionados a fazerem parte do projeto.
11- SELEÇÃO DE TRABALHADORES
O R&S (Recrutamento e Seleção) será feita uma chamada curricular, que se dará
ênfase na formação técnica e na experiência com os cursos em questão.
12- DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Será feito parcerias com profissionais comprovadamente qualificados para a função,
que passara por análise de currículo, entrevista com a coordenação do projeto.
❖ Critérios
1- Que tenha formação exigida para ministrar o curso
2- Que tenha Experiência no curso que vai ministrar
3- Que tenha Experiência com projetos Sociais
13- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O nível de aprendizagem será avaliado a partir de alguns pontos;
1. Trabalho apresentado no final do curso, com o nível eficiência capaz de ser
usado no mercado de trabalho.
2. Frequência nos cursos, oficinas e palestras acima de 85% da carga horária.
14 -INDICADORES DE RESULTADOS E PRODUTOS
1. Ação de formação de mão de obra especializada a partir cursos de
qualificação, e sejam direcionadas a realidade das necessidades locais e que
a partir delas, promovam oportunidades de desenvolvimento humano
através do emprego e renda;
2. Concepção de ação de inclusão social através do trabalho;
3. Que tenha dentro do seu conteúdo ações que fortaleçam o direito à
cidadania;
4. Qualificação pedagógica articulada com os programas da assistência Social,
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5. Apresentação de propostas de qualificação orientadas pelas estratégias de
desenvolvimento regional e municipal, que estejam inclusas a preocupação
com o meio ambiente, sustentabilidade e a cultura local.
15- INDICADORES QUALIDADE PEDAGÓGICA
1.

Indicação da carga horária de acordo com a tipologia do curso aula, instalações
físicas, equipamentos e material didático-pedagógico suficientes e adequados
para o desenvolvimento das ações;

2.

Propostas de educação integral, incluindo conteúdos de formação geral e
especifica, por meio de dimensões; técnico-cientifico, sociopolítica, éticocultural e político-pedagógica, devendo sempre levar em conta, as diferenças de
classe, etnia, gênero, geração, região, etc.;

3.

Articulação entre ações socioambientais e educação Técnica;

4.

Explicitação de uma política pedagógica que valorize e priorize os saberes
socialmente construídos dos educandos e que aponte para uma perspectiva de
educação integral;

5.

Ações educativas que articulem aspectos da vida social e do mundo do trabalho
com as áreas do conhecimento e cultura dos educandos;

6.

Articulação do projeto político-pedagógico em torno dos temas trabalho e
cidadania;

7.

Desenvolvimentos de práticas participativas e coletivas;

8.

Ações que visem ao desenvolvimento Humano e Social.

16- AULA TEÓRICA
1 Aula de cunho Teórico com conteúdo em apostilas virtuais, onde se propõe
esclarecer e exercitar teoricamente os conhecimentos sobre as Habilidades e
conhecimentos proposto para o exercício da capacidade preparativa das aulas
práticas, as aulas teóricas além de ampliar os conhecimentos favorece a interação
social, a comunicação, da sociabilidade, e as relações interpessoais no processo
de ensino aprendizagem.
17- AULA PRATICA
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1 Prática objetiva de conhecimentos do objeto do curso, e exemplifica na pratica
muito do que foi passado na teoria, na pratica também se exercita as habilidades
e conhecimentos, assim como, o trabalho em equipe e a experiência do real, os
qualificando para produzir e reproduzir tais conhecimentos no mercado de
trabalho.
OBS: dos cursos deverão ser executados pelo menos dois por cada semestre, e
todos dentro do período de três semestres.
18- INDICADORES DE IMPACTOS SOCIAIS
1.

Capacidade do projeto favorecer maior inserção no mercado de trabalho;

2.

Capacidade

dos

cursos

favorecerem

a

criação

ou

consolidação

de

empreendimentos individuais ou coletivos auto gestionários;
3.

Capacidade do projeto favorecer uma participação ativa dos egressos na vida
social e política.

4.

Capacidade de geral ocupação produtiva, como esportes, musicalização e
fomentar a cidadania.

5.

Capacidade de produzir ações e momentos terapêuticos, que auxilie na reflexão
para a construção de Midset (reprogramação mental) na busca de diminuir
crenças limitantes e melhorar a auto estimas e promover ressignificação de vida.

19- INDICADORES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
As atividades com Jovens, adolescente e jovens deverão ser desenvolvidas no
âmbito de um arranjo institucional, que possibilitem a ampliação e consolidação das
questões da formação de emprego e renda para o desenvolvimento humano e social,
com as demais políticas da Assistência Social.
20- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Poderão ser contemplados no orçamento do projeto os seguintes itens de despesas:
•

– Despesas com Instrutória;

•

– Assessoramento Pedagógico;

•

– Pessoal de apoio e supervisão;

•

- Serviços contábil

•

– Alimentação;

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128, Centro - Santarém Novo – PA, CEP: 68720-000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
GABINETE DO PREFEITO

•

- Hospedagem

•

– Combustível;

•

– Serviços Gráficos;

•

– Impressão de livros e apostilas;

•

– Serviço Terceiro Pessoa Jurídica;

•

– Passagem e Deslocamento, e

•

– Diárias e ajuda de custo;

•

– Locação de Veículos;

•

- Material didático Aulas Teóricas, Aulas Práticas, aulas virtuais integrais e ou
hibrida

•

– Material de expediente e apoio pedagógico.

21 -PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Total: R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais)
Sendo dividida por R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais) por mês
durante 60 meses sucessivas.
22- RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (Deverá ser acompanhada de curriculum
Vitae)
•

•

pela

coordenação

do

•

Empresas, e RH
com Especialização

Produzir

em finanças e na
área de

estratégico

(coordenador

Administrador de

Projeto/;
planejamento

Administrador
do projeto)

Responsável

de

desenvolvimento

desenvolvimento,

humano, com anos

Acompanhar,

de experiência em

supervisionar e dá

01

R$
5.000,00

Projetos sociais.

suporte técnico para
melhoria
resultados,

dos

Atuando de forma

socio,

Presencial e virtual.
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político, pedagógico
do projeto.
•

Responsável

pelas

articulações
institucionais;
•

Observar e avaliar o
Financeiro no que diz
respeito

ao

acompanhamento
dos

gastos

dos

recursos,
•

Responsável

pelo

recrutamento,
seleção e aprovação
da

admissão

e

demissão do corpo
técnico do projeto.
•

Acompanhar

todos

os resultados e as
prestações de contas
sobre o projeto.
•

Responsável

pela

Pedagogia

dos

cursos.
•
Voluntario (a0

Responsável
Material

na área

Expediente

Pedagógica

Formado em
pelo

Pedagogia com,

de

com experiência

e com projetos social.

Didático,
•

pelo

Atuando de forma

alinhamento entre os

Presencial e virtual.

Responsável

01

R$
1.000,00

cursos da didática e
dos

modelos
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pedagógicos
propostos.
•

Acompanhar
execução

a

Conteúdo

Programático

do

Curso e os planos de
aula.
•

Propor

política

de

ensino
Aprendizagem
•

Gerar relatório para
os professores sobre o
perfil de cada turma,
para que o mesmo
possa

potencializar

suas aulas.
•

Responsável

pelas

frequências
professores

dos
e

dos

alunos,
•

Responsável

pela

avalição

dos

processos avaliativos
dos cursos.
•

curso

a

ser

suas

áreas ministrado

e

de

especificas.

preferencia

com

por experiencia

em

em

na área de
profissional.

pela Formação na área

formação dos alunos do

Voluntario (a)
formação

Responsável

•

Responsável
relatórios

01

R$
1.000,00

a projetos sociais.

coordenação
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•

por

Atuando de forma

cumprir os métodos

Presencial e virtual.

Responsável
pedagógicos
propostos

23- CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E PONTUAÇÃO DOS PROJETOS
A - Capacidade Institucional para Execução da Proposta
CRITÉRIOS
A-1)

Escala de pontos

Experiência

dos

seus 3 anos – 4 pontos

Peso

Pontuação

1,5

membros executivos e da equipe A partir de 4 anos - 5
técnica na execução de cursos com pontos
atividades

com

Jovens/Adolescentes e adultos em
situação de Vulnerabilidade social,
comprovada por meio de atestado
de capacidade técnica fornecido
por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando
a prestação de serviço pertinente e
compatível, com características do
objeto da contratação.
A-2) Apresentação do Projeto 5 pontos

1,0

Político Pedagógico contendo:
Com o objeto e Missão da
entidade, suas principais linha de
ação, e as atividades realizadas
pelo seu corpo técnico, assim
como,

suas

qualificações,
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metodologia,

estratégias

de

aprendizagem e resultados obtidos.
A-3) Composição e qualificação da Até 3 anos de

1,5

equipe institucional de acordo com Experiência – 3
os objetivos e metas propostos, pontos Acima de 3
devendo

para

tanto

serem anos de experiência

apresentadas as informações de – 5 pontos
cada membro da equipe quanto ao
nível de escolaridade e experiência
de trabalho na área de atuação.
A-4) Proposta de execução das 5 pontos

2,00

ações de QSP em conformidade
com o anexo IX do Edital.
A-5) Apresentação do documento 5 pontos
para

habilitação

jurídica

1,0

em

conformidade com o Edital.
TOTAL DA PONTUAÇÂO DO ITEM (A)
B – Características Metodológicas da Proposta
CRITÉRIOS

Escala de pontos

B-1) Aderência da proposta aos
Princípios
apresentados

5 pontos

Peso

Pontuação

1,5

Norteadores
para

o

desenvolvimento Humano e social,
a partir da geração de Emprego e
Renda;
B-2) Qualidade pedagógica, adoção Ausência de

3,00

de metodologias de execução do Informações – 3
projeto adequado ao perfil do pontos
público prioritário de acordo com o Documento
Completo – 5 pontos
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conceito de educação social e
profissional
B-3) Comprovação de possuir em

3 pontos

1,5

3 pontos

3,00

4 pontos

1,0

3 pontos

2,00

seu quadro permanente responsável
técnico, e executores Técnicos por
meio de contrato de trabalho ou
outro comprovante que ateste o
vínculo

do

mesmo

com

a

instituição executora entre eles ata
e ou estatuto, contrato de trabalho.
B-4) Capacidade instalada, por
meio de relação explícita das
instalações, seja própria ou de
parceiros diretamente envolvidos
no projeto, que esteja dentro do
município de Santarém Novo,
inclusive sendo aceito dentro do
modelo de contra partida pelo
município,

que

nele

tenha

aparelhamento, de equipamentos e
de infraestrutura para o uso com
qualidade

do

especializado,

pessoal

técnico

adequados

e

disponíveis para o desenvolvimento
pedagógico e técnico dos cursos.
B-5)

Apresentação

técnico
apresentado

do

conforme
no

Anexo

projeto
roteiro
II

do

presente Edital.
B-6) Adequação do orçamento, do
cronograma de desembolso e do
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cronograma de execução física aos
objetivos e metas da proposta
TOTAL DA PONTUAÇÂO DO ITEM (B)
SOMATÓRIO (A + B)
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