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ANEXO 1 

PLANO DE TRABALHO 

1 - OBJETO E META 

Objeto da Transferência: Qualificar profissionalmente jovens e adolescentes, com 

· idade entre 14 anos e 18 anos, através do programa Jovem Aprendiz. 

Objeto Específico: O programa Jovem Aprendiz vêm para capacitar e inseri-lo no 

mercado de trabalho. O serviço terá o papel de complementar à educação base e 

também qualificá-lo profissionalmente com as novas exigências do mercado de 

trabalho técnica e operacional. 
A fim de aumentar a renda das famílias com vulnerabilidade e risco social, 

assegurar a capacitação profissional e formação escolar e aumentar a oferta de 

vaga para a função de aprendiz. 

Diagnóstico da Realidade: 
A Fachisa Apoio e Qualificação Profissional foi fundada em 2002 com 

atividades associativas de defesa de direitos sociais ligadas à cultura e à arte, 

incluindo treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 

A partir de 201 O a instituição passou por remodelações de suas atividades, 

levando em consideração a constante procura de famílias por emprego para seus 

filhos. 
Assim, considerando que a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

familia, deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, a Fachisa Apoio e 

Qualificação Profissional volta-se para a profissionalização, que é um direito 

fundamental inalienável da pessoa em formação. 
Na qualidade de entidade qualificada em formação técnico-profissional 

metódica, conforme preconiza o art. 8° do Decreto 5.598/2005, a Fachisa Apoio e 
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Qualificação Profissional obtêm autorização do Ministério do Trabalho e Emprego 

para ministrar cursos estabelecidos nos Programas de Aprendizagem Profissional e 

implementar o Programa Jovem Aprendiz, no âmbito da Lei da Aprendizagem, 

instituindo um programa pedagógico com o objetivo de melhor preparar essa 

juventude para o mundo do trabalho. 
Entretanto, as ações da Fachisa Apoio e Qualificação Profissional possuem 

competências e habilidades para a vida futura no que diz respeito à prática de 

atitudes positivas em relação a si mesmo e ao próximo, garantir aprendizado 

qualificado para uma carreira de estudos e profissionais dos adolescentes e jovens, 

criando ações que proporcione experiências, na instituição e na empresa 

empregadora, as quais permitam aos aprendizes a relação com os fatos reais da 

sociedade no que diz respeito aos aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, 

éticos e morais que vivenciam. 
E realiza seu trabalho voltado para a política nacional de assistência social de 

caráter de proteção social básica que visa prevenir as situações de risco e 

vulnerabilidades sociais, investindo no desenvolvimento de potencialidades e no 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
A abrangência da instituição é municipal, no entanto, em sua grande maioria, 

o público alvo são adolescentes e jovens residentes do Marcos Freire, Sanches dos 

Santos, Colonial, Jardim Ponta Grossa dentre outros. E 90% dos jovens aprendizes 

atendidos pela entidade ajudam nas despesas de sua residência, como: custeia a 

conta de água, luz, internet, aluguel e auxilia na compra de alimentação. 

Entretanto, a Fachisa Apoio e Qualificação Profissional atuarão 

preferencialmente referenciadas pelo Centro de Referência da Assistência Social, e 

a rede socioassitencial como: conselho tutelar, outras entidades, Centro da 

Juventude dentre outros. 
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Justificativa da Solicitação: 
Com a Constituição Federal de 1988 a Assistência Social recebeu contornos 

jurídicos e ganhou status de direito. Como uma política pública tem o objetivo de 

enfrentar a pobreza e promover os direitos sociais através de vários instrumentos. 

Com a necessidade de regulamentação, em 1993 foi criada a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), que estabelece dentre seus princípios, a 

descentralização, a democratização, a equidade, além da complementaridade entre 

o Estado e a sociedade, através dos conselhos de direitos. 
Em 2004 a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), cria mecanismos 

para expansão da assistência social, através da criação do Centro de Referência da 

Assistência Social, no qual realiza a Proteção Social Básica como previsto nesta 

legislação, que possui como objetivo prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento das potencialidades e aquisições, além do fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 
Portanto, facilita o acesso da população as informações, aos benefícios, 

serviços e direitos. conseguem também fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários demonstrando as possibilidades de perspectiva para o empoderamento 

do cidadão. 
Frente ao exposto o projeto será desenvolvido de forma objetiva e pontual 

para os novos usuários, esclarecendo-lhe que este projeto levará o adolescente e 

jovens de imediato ao mercado de trabalho. 
Entretanto, o projeto é uma forma de ampliar os cursos e vagas para 

aprendizagem e propiciar atendimento de qualidade para público alvo que serão 

adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos incompletos, salientando que o mesmo 

atenderá ambos os sexos. 
Será oferecido aos participantes atendimentos profissional em várias áreas, 

tais como: saúde, educação, psicologia, serviço social, professores, pedagogos, meio 

ambiente, informática e novas tecnologias, disciplinas curriculares de base, como: 

português, matemática e história, sexualidade e prevenção a doenças e gravidez 

indesejada. esporte, lazer, prevenção a violência. drogadição e alcoolismo. 
Respeitando sempre o que preconiza a lei e apresentando "leis e direitos" aos 
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mesmos. Onde serão trabalhados módulos de aplicações das diretrizes curriculares 

expostas neste projeto, deixando claro que estamos abertos a mudanças e 

aperfeiçoamentos dos mesmos, caso venhamos a entender que haja necessidade. 

Desta maneira, os serviços articulados ao Centro de Referência da 

Assistência Social têm papel fundamental na garantia de direitos dos adolescentes e 

jovens, bem como de 'suas respectivas famílias que se encontram em estado de 

vulnerabilidade social. 
E desenvolverá no período vespertino, com o número máximo de trinta 

adolescentes. E os novos alunos contarão com a equipe multidisciplinar de várias 

áreas, tais como: serviço social, psicologia, pedagogia, saúde, administrativo, 

informática e novas tecnologias, direito etc. 
Esta equipe deverá trabalhar de forma multidisciplinar levando sempre em 

consideração a necessidade do atendimento humanizado, escuta qualificada, 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários incentivando a participação nas 

ações do projeto. 
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Meta: 
O projeto deverá atender no máximo trinta adolescentes que se encontram 

em estado de vulnerabilidade social e/ou risco social fornecendo o programa de 

aprendizagem com o projeto jovem aprendiz que assegura a frequência obrigatória 

no ensino regular, capacitando e promovendo a valorização no mercado de trabalho, 

respeitando a cidadania. valorização dos diretos humanos e empoderamento dos 

atendidos. 
Diante a relevância deste projeto, a Fachisa Apoio e Qualificação Profissional 

atuará de acordo com a legislação em vigor, articulando-se com o Centro de 

Referência da Assistência Social e com a rede socioassistencial, visando 

complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento 

dos usuários para o convívio grupal que possibilita a ampliação do universo 

informacional, educacional, profissional, artístico e cultural. 
Desta maneira, o projeto pretende prevenir de situações de vulnerabilidade e 

risco social a partir da construção de espaço de convivência, além de fortalecer os 

vínculos familiares e comunitários. 
A execução do projeto terá o prazo de até vinte e quatro meses. Todavia, 

busca atender adolescentes que estão à margem da sociedade, levando em 

consideração a necessidade de preparar estes para as dificuldades e mudanças da 

vida, contando com atividades, dinâmicas, palestras, filmes e passeios sobre bem 

estar. sexualidade, prevenção a doenças, gravidez na adolescência, planejamento 

familiar, esporte, lazer, prevenção a violência, drogadição, alcoolismo etc. 

Entretanto, para preparar para o mercado de trabalho e alcançar a 

contratação efetiva conta com as matérias teóricas de gestão de pessoas, saúde e 

segurança do trabalho, educação fiscal, educação para o consumo, gestão de 

processos, gestão do próprio negócio, informática, matemática, raciocínio lógico, 

meio ambiente, sustentabilidade, empreendedorismo, português, treinamento e 
introdução do jovem no mercado de trabalho, tecnologia e teoria profissional no setor 

administrativo, prevenção de acidentes dentre outras matérias. 
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Para verificar se a meta proposta foi alcançada serão utilizados os seguintes 

indicadores: frequência na atividade em grupo, contato com a rede sociassistencial, 

acesso as políticas públicas, fortalecimento de vínculos e pesquisa de satisfação. 

Os meios de verificação serão: as listas de presença, relatórios qualitativos e 

quantitativos das atividades e ações, relatório e depoimentos do público atendido e 

referência contra-referência. Tendo em vista, que o trabalho realizado além de trazer 

elementos objetivo também apresenta aspectos subjetivos. 

Quantidade: Qualificar profissionalmente no máximo trinta adolescentes e jovens na 

faixa etária dos 14 anos e 18 anos de idade. 

Indicadores: 

\ Indicadores Meios de verificação 
~ 1 i Contato com o Centro de Referência da Referência e contra-referências. 

1 
1 Assistência Social e a rede 
1 
1 socioassistencial. 

Capacitar profissionalmente o máximo Realizar acompanhamento da matrícula, 
·1 
1 
1 

trinta adolescente e jovens na faixa módulos atividades, dinâmicas e palestras 
1 

etária dos 14 anos e 18 anos de idade na com relatório. 

função de jovem aprendiz. 

Frequência e participação dos Lista de presença, fotos e relatórios 1 

adolescentes. quantitativos (mensal). 

Matrícula no ensino regular Frequência, notas e comportamento escolar. 
~ r Inserção no mercado de trabalho Frequência, contrato, oficinas e aulas. 1 

1 
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Atividades: 
A carga horária é de 1.280 horas, sendo que 400 horas de aulas teórica e 880 

horas aulas práticas. Logo, a carga horaria teórica terá a seguinte divisão: gestão de 

pessoas 30 horas, gestão de processos 20 horas, gestão do próprio negócio 30 

horas, informática 40 horas, matemática 50 horas, meio ambiente 20 horas, 

português 50 horas, tecnologia do vendedor 80 horas e técnicas de vendas 40 horas 

e treinamento e introdução no mercado de trabalho 40 horas. 
As atividades são planejada para um período de doze meses, sendo que 

teremos férias regulares no final de ano. 

Mês Abril Maio Ju Jul Agost Sete Outub Nove Dez Jan Feverei Març 

""'- 2019 2019 
nh ho mbr mbro em eiro ro o 

tivi~ 

o ro bro 202 2020 2020 
o 
20 20 2019 o 2019 2019 201 o 
19 19 2019 9 

1 

>ocumentação X X X 

:irrnar parcerias X X X X X X X X X X X 

.orn as ' 

:mpresas 
:ontato com o X X X X X X X X X X 

::entro de\ 
~eferência da 

~ssistência 
Social de 

referência e a 

rede 
socioassistencial 

Reunião da X X X X X 

equipe 
multidisciplinar 
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Início das aulas . X X X X X X X X X X 

. 
com os módulos. 

palestras. 
1 1 

dinâmicas dentre ! 
outros. 

\ 
1 

Busca Ativa X X X X X X X X X X X 

Identificação das X X X X X X X X X X X 

demandas 
1 

' 
: 

Atendimento em\ X X X X X X X X X X X 
" 

1 
grupo e individual 
--·-- 
Elaboração de X X X X X X X X X X X 

relatório i 
Obs: O contato com o Centro de Referência da Assistência Social de referência e o 
encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais será de acordo com a demanda 
apresentada, podendo oscilar. 

E é planejada o restante do período de doze meses. 

Mês Abril Maio Ju Jul Agost Sete Outub I Nove Dez Jan Feverei Març 

nh em eiro ro o 
2020 2020 ho o mbr ro mbro bro 202 2021 2021 

o 
Cl_tividade 20 20 2020 o 2019 2020 202 1 

20 
1 

20 2020 o 

Manter parcerias X X X X X X X X X X X 

com as 

empresas 

Contato com o X X X X X X X X X X 

Centro de 

Referência da 

Assistência 
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Social de 

referência e a 

rede 
socioassistencial 

Reunião equipe X X X X X X 

multidisciplinar 

Busca Ativa X X X X X X X X X X X 

Identificação das X X X X X X X X X X X 

demandas 

Atendimento em X X X X X X X X X X X 

grupo e individual 

Elaboração de X X X X X X X X X X X 

relatório 
Avaliação final 

X X 

Rescisão de 
X 

contrato 
----· 

Obs: O contato com o Centro de Referência da Assistência Social de referência e o 
encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais será de acordo com a demanda 
apresentada, podendo oscilar. 

Vigência: Abril de 2019 a março de 2021. 

li - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome: Fachisa Apoio e Qualificação Profissional 
Endereço: Rua Presidente Getulio Vargas, nº 107. Jardim Ponta Grossa 

CEP: 86.805-110 
Telefone/Fax: (43) 3424- 3368 
Site/E-mail: aprendizfachisa@gmail.com 

CNPJ: 04. 986.150/ 0001- 77 
Espécie: Entidade sem fins lucrativos. 
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Área de atuação: Assistência Social, curso de qualificação e aprendizado. 

Atividade: A Fachisa Apoio e Qualificação Profissional realizam seus trabalhos 

voltados para a política nacional de assistência social de caráter de proteção social 

básica que visa prevenir situações de risco e vulnerabilidade social. 

Entidade filantrópica de caráter cultural, assistencial, educacional sem fins lucrativos. 

Nome do Dirigente: Milton Saviani 

CPF do Dirigente: 205.208.839-34 
RG do Dirigente: 4.340.745-7 SSP-PR 

Cargo/Função do Dirigente: Presidente 

E-mail: aprendizfachisa@gmail.com 

111- ETAPAS/FASES 

Descrição da Etapa/Fase 
Data de Data fim 

Valor previsto 
início 12 meses 

Vencimento e salários 04/2019 03/2021 R$ 37.500,00 

Pagamentos de serviços 04/2019 03/2021 R$ 16.560,00 
de terceiros 

Material de consumo 
(gênero alimentício, 04/2019 03/2021 R$ 9.176,64 

material de expediente e 
material de limpeza etc) 

IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Mês/Ano de Referência Valor do Repasse 
04/2019 R$ 63.236,64 
Total R$ 63.236,64 


