


Formação Inicial e Continuada citam as legislações pertinentes e se comprometem a 

seguir o estabelecido no Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada em 

concordância com os Eixos Tecnológicos estabelecidos pelo Edital, obedecendo assim a 

divisão de Vagas/Eixo além do detalhamento das atividades com conteúdo, estratégias, 

recursos didáticos e processos de avaliação. Como suporte à metodologia e as 

características intrínsecas aos módulos a serem desenvolvidos citam, além da 

experiência da OSC no segmento, extensa referência bibliográfica. Também descrevem 

o trabalho a contento com os usuários e suas famílias na perspectiva do fortalecimento 

de vínculos.  

     Na capacidade de articulação e conhecimento da rede socioassistencial local e de 

demais políticas públicas, a OSC registrou a participação no Fórum da Criança e 

Adolescente, reuniões com a rede setorial e intersetorial, unidades de saúde, escolas e 

outros órgão de defesa de direitos. Apresentaram corretamente quadro de pessoal, a 

relação dos profissionais e suas atribuições e carga horária de trabalho e especificam a 

utilização de horas técnicas. Sobre os indicadores de avaliação, seguem o preconizado 

na IN/003/2018. 

     Demonstraram flexibilização nos recursos financeiros e as justificativas dos gastos 

previstos e imprevistos.  Apresentou PRD com o valor total de R$ 94.312,54 (Trata-se 

OSC com CEBAS) seguindo a tabela referencial para o custo do Serviço apontando R$ 

1.000,00 para o Custo Indireto a ser gasto com a contabilidade. Pretendem ratear os 

pagamentos das concessionárias com o CDI Pinheiros e solicitaram verba de 

implantação a qual essa comissão endossa, pois trata-se de implantação de serviço 

novo. Nas contrapartidas oferecem R$ 395.895,00 em Bens e R$ 11.165,93 em Recursos 

Financeiros.  

     O Plano de Trabalho precisou de alterações/esclarecimentos, que foi atendido em 

tempo cabível, em que todas as dúvidas foram sanadas e houve alterações no Plano de 

Trabalho que está compatível com as exigências do Edital e com a tipificação.  

  

     Portanto, tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única 

proposta da OSC CAMP Pinheiros – Centro Assistencial de Motivação Profissional - 

50.246.529/0001-68 e observando o grau de adequação da mesma, é considerado: 

GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2021 

 

 


