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PREFEITURA DE

sÃoplur.o
ÀsstsrÊNctÀ soctÂL

PÍograma de Orientaçâo Socíal

Desarição Desenvolver ações ql]e estirnulem e favoreçãm o impulso pró ativo, contra a

acomodação, vãiorizando o respeito pêlo outro, a solidariedade e o trabâlho em
equipe.

objetivo Geral Of€re€er furramentas que possam ser utilizadas para a busca det.abalho.

Obretivo Específico Oriênlação pâra Autonomia.

Homens quê se encontram âcolhidos.

Todos os participanies do Grupo FloÍesta Que Cres€e e Superando Obstáculos.

PrêenEhimenlo de fichãs para trâbâlho, desenvolvimento de currículo, posturâ êm
entrevista, aprêsentação pessoal, aprêsentação de documêntos pessoais,
dinâmlcas de grupo e vivênciassobre o mundo dotràbalho.

Realizar4 en€ontros por mês, cada encontro têrá a durãção de quatro diãs, de
sêgunda a quinta felra com envolvimento de 15 a 20 acolhidos porgrupo.

lmpactoSociâl
Espêrâdo

De5envolver autocríticâ, iniciativa, sociabilidade, liderança, criãtividade e inovação
pãra lidar €om conflitos-

Participâção nas reÍlexõ€s e avaliação escrita.

5âla eq!ipada corn ÍV e áudlo-

Atividades Socioeducativas

Descrição São desenvolvidas por toda a equipê de trabalho, divêrsas atividôdes em todos os
setorêt visando promover estratégias que favoreçâm o diâlogo, a tÍoca de ideias, a

reflêxão, ãtitudes positivat requisitos indispensávêis para que o âcolhido posse

desenvolver /resgatar sêu potêncial de paÊicipação, cooperação, toterância,
respeito e crítica para acêitâr a diveGidàdê dê pontos de vista e de expe ênciâs
possibilitandoum amadurecimentoindividuale grupal.

Objêtivo Geral Vâlorizârtodo o conhecimento âdqúirido como umã conquistâ que fortalecerá seu
projeto de vida, buscando alternativas sâudáveis para sua sustentabilidâde social,
com cond ições ãdequ adas com vistâs âo alcance da autonomiâ pessoale social.

objêtivo Específico lncentivâr e estimulaÍ â participação dos acolhidos nas oÍertâs do Serviço, na
organização do espaço êstimulando e criãção devínculos e responsabilidades.

Todos os acolhidos pârricipantes das âtividâdes dê grupo.

Estar participando dãs atividades em grupo.

Mêtodologiã Reãlizamos a obse.vação de todos os âmbiêntes quê conrpôêm a ãcolhida, depois
em grupo discutiínos sobre situãções cotidianas conflitântes e formas de melhorãr

Realizãr diariaÍnente inteÍvenções sirnples nos ambiêntês, tornando ã convívênci3
dos acolhidos haínoniosa e mais próxima de !.n ambiente doméstico.

lmpacto Social
EspeÍado

Participarda melhora do ambiente e de suâ quâlidade de vida.
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Monitorâmento
Avaliações por escrito.

lníraestruture Sàlâs de ry, Sâia de Jogos e Quadra.

PREFEIÍURÂ DE
SÃOPAULO
ÀSSISÍÉNalÀ §ô.r^'

GÍupo dê ln ormaçâo ê Reffêxão

Dercrição Ativldade busca dar voz âos acolhidos diaíte de temas transvercais, como trãbalho,
educação, violên€ia, meio ambiente, saúde, cidadania e div€rsidad€-

Objetivo Gêral Valori?ação dâ autoestima e resSate da cidadania.

Objetivo Espê.ífico Através da atividâde, propiciar uma analise crítíca, responsável € construtiva nas
diÍeíentes situaçôes socjais, utilDândo o díálo8o como formâ de mêdiâr conflitos ê dê
tomar decisões coletives.

Público Alvo Homens que sê encontram acolhidos.

Livre

Mêtodologia Dêpendendo do tema recorremos â vídêos, íilmês, documentários e reviíàs pãrã
provocar a discussão. os conteúdos devem expressar conceitos e valores
fundamêntais à dêmocracia, cidâdania e outras questões importôntes para a

sociedâde, presentes de varias formas na vida cotidianâ.

Realizar semânàlmente à âtividade, todâs as sextâs fêirâs com previsão dê até 100
participântês por grupo.

lmpacro Soriâl
Esperado

Diãlogãr nosro pâpel na sociedãdq €nfrenta. o muDdô atuãl como cidâdão
participativo, reflexavo e autônomo, conhe€€dor de seus direitos e devêres.

Avêliâção Oral.

AnÍiteatro corn apÍesentação áudio visual.

GÍupo d€ AboÍd.gem Temátlca Ciclo de Paleíras

Descíição Desenvolver atividãdes socioeducativâs mediânt€ temas sugêridos e dlrecionados
as necessidades ê câracterísticâs de§te sêgmênto.

Obj€tivo Gêral Estim!lâr capacidâde de analise e entendlmento 5obre os temãs importantes da

objeiivo Especílico Rêconhêcer-se como parte da sociêdade e portânto responsável pelas suas

âtitudes buscando por uma melhoria nas relações sociais, iniciativa, sociâbilidade,
criatividadê e inovâção pâra lidar com problemas e conllitos.

PúblicoAlvo Homens que se encontrãm acolhidos.

Mêtodologia O grupo possui tÍês fãses:

1. Problemati2aÉo: etapa definidâ como espâço para os acolhido3 expressarem o

reu eniendimento sobre o rema a ser ábordâdo.
2, Entendendo o conceito: momento êm que é ãpresentado mâteriàl lúdico sobre

o tema apresêntado na Problemôtizâção e são realizadas ativldades quê finalizam

ê permitem â sociâliração da situâção em debatê.
3. O oue oosso mudâr com o meu novo conheciínênto: Neste momento o grupo
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PREFEITURA DE

sÃoPAuro
Âs§rsÍÊNcrÂ §ocrÀr

devê pensãr em seu cotidiano e como enquadrâr o conceito dis.utido de formà
bênéfica.

RealDàr mensalínente a atividâde, última quartâ fêira do mês, estimando a

participação de 50 acolhidos.

lmpâ.to Social

Espêíado
Trabalhâr conceitos que exprimam oport!nidãdes de
qUe se constituam ferramentas contra a degradação

manter boas práticas soclais
social ê pêla instâurãção dà

Quâírtidade de inscrição por temôt avalaafão verbal ê apresentâção dâs propostas
frênte ao tema abordado,

Rêcursos Einânceiros Trata-se de trabãlho voluntârio.

Voluntarios quê são escolhidos de acordo com os temas dos encontros.

Grupo Oebate e Rêsgãte

Dêscrição Promoverâ dis.ussão do tema: PARTICIPAçÃO
É comum âs pessoas reclamôrem das coisas que não funcionêm, poÍém, é urSente
buscar o equilibrio neste comportâmento.
Para muitos reclamar em demasiâ passou a ser um estilo de vida, porque é mâis
fácil criticar do que construlr; mâs em verdade é um hábato bastante dêstrltlvo,
pois ãcaba em poucos instantes com a possibilidade de se fazêr coisas criâtivàs e

com o entusiasmo de abraçar um novo projeto e diÍlculta, e moito, tarefas sjmples
do die e dia. Quem Íeclame não chama pãra si e responsâbilidade por isso ou
aquilo andar mal, o que pode ebâlâr a pópria âutoima8êm, nêm toma â iniciativa
de fâzer algo pârâ que as quêstõessejam resolvidâs.

O grande gànho dêsta atividade é àssumi.o controle da pÍópriâ vidà.

objetlvo ceral Na perspectiva da participação refletir sobre à vldá em sociedade, oferecendo
espâço de escutâ, troca e intêração entre acolhidos, visando promover o acesso à

inf orínacão/servico/políticas oublicas e sarãntia de dkeitos.
Obietlvo Específico Promove atividades orientadas pãra o fortalecimento dâs ãtividades e paíicipâção

em fóruns, conselhose debâtes do segmento relacionâdos á defesâ da cidâdaniâ-

Públlco Alvo Homens que se encontram acolhídos.

Metodologiâ Conslste êm tra2er o terÍâ pâre dêbâte, utilizândo uma música pâra áuxillâr nâ

reflexão, bem como executar uma mâquete sob otitulo de a "minha cidâdê ideel",
Posleriormênte os integrantes do 8rupo devem sê pôr nã maquetê ampliando ôs

discussôes dos problemas ênfrentados, esta reÍlêrão butcârá píopor ideiôs viáveis
pôÉ a nossa cidâde.

Reâlizãr 02 grupos por mês, nos períodos manhã e târde, todas a5 quintas fêirâs,

durante um mês, corn ã participâção máxima de 20 acolhidos porgrupo.

lmpôcto Social
Esperado

caminhar para a formação de pessoas interessãdas em compor consêlhos e

Fóruns.

lnstrumênto dê Âvâliação verbal, Fotos e a construção da maquete.

Recursos Finâncêiros Conforrne estabelecido em convenio SMADS e contando com a parceria dã

Uôive15idade Anhembi À,4orumbi.

0AtSPERÂ[çlDomtud.noP€droLlsndesdeÀlmeidô'ÂS50ClÂ(Â0aSSlll0tSStfllrlG
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lnfrâêírutura 01 salâ equipadd, materÍal pêdaBósico e alusjvo ao ternâ.

02 assistentes sociaas e 05 estâgiários de Psicologia - Universidade Anh€mbi

ELEVACÁO ESCOLARIDADE /EDUCACÁO AMBIENÍAL

PREFEITURA DE

sÃoPAUto
ÂsslsYÊNclÀ ça!.1Àl

AlfebêtLâção de lov€ns e Adultos

D€scrição Oferta de curso de alfàbetização e Rêforço escolãr. Ação pedâgó8ica ádequâdâ, que

não sejà àpenas a repÍodução do que é of€recido no ensino regular, mas criar o
conhecimento de àcordo com experiên.ias pessoais, profissionais, de Íelaçôês so.iâas

construÍdas ao lonso de suas vidás.

ObjetivoGeíel Suprir a cãrência na formação educâcional dê cidadãos, que por motivos diversos, não
puderãm frequentar a escola na idadê convencional.

obietivo EspecíÍico Pa.a aquel€s que concluírem os estudos serão certificados pela r€de oficialde ensino,
mêlhorarsua câpacidade de evolução no mercado dêtrabalho.

Homens que se encontrâm acolhidos anâlfabetos ou com baixã escolâridâde.

MetodoloEia O Progrãma busca a8regar à leitura e à escrita uma função social, resgatando ã

autoestima de cadâ aluno e fortêlecendo sua cidadânia, ênquanto se desênvolve o
processo de escolârÍ2ação.

Atividâdê reâlizada para 02 salas de aulas, cadâ umã atendendo êm médià 20125

hpacto Social
Espêrado

Este iniciativa promovê â deresa ê eretivação de direitos socloassastenciâis, de

cidâdânlâ, enfrêntamento das desigualdade§ e de inlegrãção no mercado detrabálho.

lnstrumentode Quântidade de alunos inscritos, quântidâde de âlunos desistentes, motivos da

desiíência, quântidade de certificação.

sãoduassalôs de aulascom capacidâde média de 20/25 âlunoscada, ol sala de

01 coordenâd ora PedaSógicã _ CE DUCASTH I

02 Professoras - CEDUCASTHI

PoÊuguês parâ Eírang€iros

Des.rição Em virtude do crescente núhero dê estrângeiros em condição de refúgio ê da real

neces§idâde dê comunicação, implântâmos salas de àulas com auxllio dê pêssoas

volüntárias.

Objêtlvo Geral Ofertã e princípios de ensino da línguà portuguesa.

obiêtivo Espe(ífi.o Possjbilitar através deste âprendizado â comunícãção verbalimponante íator para

inteSrâção no mêrcado de trabalho ê nà vidã socialda nova teíÍa.

Públlco Alúo Homens que se encontram âcolhidot somente os estran8eiros.
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PREFEITURA DE

SÃOPAULO
assrsrÊNcrÀ socrÀL

M€todologia Ativídades pedagógicas, método formal de ensino com satas dê autas equipâdâs,
com prepâráção para provês de elimina(ão de mátéíias.

Atividade rêâli2ada pârâ 03 salas d€ âulas cada uma atendendo em média 15/20
aÍunos.

lmpacto Social Superar adversidades e aspireÍ a um futuro promissor.

Materialproduzido por escrito, âvaliação orale quantidade de pêssoas

encaminhadas parâ úâbâlho.

Recursos Finànc€kos Atividade rêâlizada porvoluntárias, com à doeção do mateíal didáticô.

03 !alás de âula equipãda-

0,Ivoluntárias íormadas em Letràs e Pedàgo8rã.

Curio de Reforgo Mâtemáti.e

Descrição Aulas de reforço em matemática pará âcolhidos coÍn dificuldade na matéria.

Objetivo Gerâl Oferta de conhêcimentos e princípios de ensino da matemáticà.

Objêtivo Espe.ííico Superar dificuldades na matéria e daÍ prosseguimento ao êstudo, cursos de
cãpecitação profi ssional e concursos públicos.

PúblicoAlvo Homens que se encontrãm acolhidos.

Metodologiâ Utili2a intíodução de jogos pedagógicos, pr€paÍação, resolução de ex€rcÍcios €

ãtividades no computador, essâs medidâs têm contíibuido parà dêsmistificaÍ a visão
que se tem da Matemática.

Atiüdade Íeâlizada em 01sále de aulâ, conta com 20/30 alunos.

lmpactoSociâl
EspeÍâdo

superar dificuldades e teÍ corno continuar seus cursos ê escolaíidade.

lnstrumêôtode
Monitoramênto

Materiâl produzido por êscrito, avaliâção oral€ quântidade de pessoas encaminhadas
pãre ês.ola/curso/trãbalho.

Recursos FinâncêiÍos Atividade reâlizâdã porvol!ntários, com ã doação do materialdidático.

01 sala de aulâ equipada.

02 volirntários formados em Eírgenhaíia, Mãtemática e Administração.

Grupo paÍa Educação Ambiêntal ê Atlvidade sócia pêdatógica. Moedâ
lnstitucional - ARS.

oes€riçãô

Através de encontros temos discutido â necessidade de contribuir com a melhoíiâ
das condições ambi€ntais dã nossa cidade e do nosso planeta, d€sta formâ
inicaamos â coleta de material reciclável, com o âuxilio dos acolhidos. A âtividade
também perpassa por orientaçõês voltadas â comêÍcio deste mâterial, lma
oponunidâde de ganho finânceiro, sejâ sozinho ou atravé! d€ sistema de
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Obietivo cerâl Aproxirnar os ãcolhidos dos cuidâdôs que podem sêr integrâdos no coridiêno, no
que diz respeito à preseryação do meio ambiente e descobrir oportunidade de
geÍação de renda.

Objetivo EspecíÍico Todo material trãzido (latinhas de alumínio, pâpeL papelão, jornal, pets, ferro
etc.) pârã a entidade é trocado pela moeda institucional denominada ÁRS. Esta
também é uma forme pedagógicã de superarmos o assistencielisíno, propiciando
que os ãcolhidos participem e desÍrutem dos serviços adicionais prestâdot pela
Entidade, resgatando sua autoestima e dignidade.

Público Alvo Homensque se encontram acolhidos.

Metodologia Desenvolver palestras de curta duração informando sobre os benefícios da
Reciclãgêm e seus úês principãis ciclos: Rec!peração, Revalorizaçãô ê

Destacar aspectos sobre a questão do lixo e saúde pública.

Reâlizar a troca do material pelo ARs.

Realizar02 encontros porseÍnanê com pãrticipação de 50 acolhidos/grupo.
Contribuir deforma eÍetiva com a diminuição do lixo.
Desenvolvêr campânhas dê orientação contra qualquerforma de desperdício.
Encaminhamentos parâ á inclusão em cooperâtivas de reciclasem de materiais.

lmpa.to §,ocial
EspeÍado

Sênsibilizar e transformar comportamentos vistos comumentê nãs dependências
do Arsênal: jogaÍ papel, lixo ê pontãs de cigarro no chão, não despêrdiçar água,
economizar ênergia elétrica, separar o lixo, evitar usaÍ materiais descaÊáveis,
preservar as árvores, êtc.

Quantidade de panicipantes nas atividadês de reciclagem e quantidade de
encâminhâmêntospara trabalhonàscooperàtivàspàrcêiías.

Recipientes disponívêis nas Portarias (para uso dos ãcolhidos, colaboradores e

visitantes) parâ coleta dos materiais reciclávêis e 01 sãla para separação dos

LAZER E CULTURA

SuaDr.Alneida Lima,900 Mooca ' t[P 0]164-000 - 5áo Pâulo, S?,8.asil
T€llrax{11)2292-0977'Emall:arsenaldaesperanra@sermjg.oÍg.br-Site,sw{.arsenàldaesp?íancaorybr
StR IG - seÍvizio Mission.rio 6iovàni- AR§Ê AtE 0ELl-APÂtE - Piarza Borgo 0oÊ. 61 , 10152 , IoÍino , ltalja

PREFEITURA DE

sÃoPAUro
ÀssrsÍÉNcra socrar

Espaço êspêcífico para leitura estando a disposição publicações diversa (livrot
jornâis e revistas), âlém de contribuircom astârefas escolares.

Espaço para convivênria, lazer, cultura e formãção da cidadãnia.

Elêvar o nívêlde entendimento, conhecimento e reflexão dos assuntos

Homens que se encontram acolhidos.

Dispon ibiliza mos es paço aconchegantê para quê o âcolhido busque lertêmas de
seu interesse ê realizar novas descobêrtas através do sir.ples prâzerque a

leitura propoÍcionã.

Melhorar o vocabulário, escrita e

Contribuir com o acesso a cultura.
PropoÍcionar diversão.

ARSEIÂlDÁtSPfflÂliçA0omLucianoP?dÍoMeidesdeÂtmeidâ ASSofla(À0ÀSStNDE5 StRMt6
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PREFEITURÂ DE
sÃopluro
asstsrÊNctÂ soctÀL

pacto Sociâl Esperedo Pessoas mãis esclãrecidas e com potencial dê resolução de seus problemas
individuais e coletivo.

lnstrumeÍlto de Quantidãde de pessoas quê acessâÍn o ambiente.

iecurcos Finânceiros Não há, rodo\ o( hv,05 ,ão ddvindos dê ooãçàes.

0l Biblioteca com acervos em vários seementos e idiomas.

Somente âtuâção de 25 voluntários.

Lêitura Cu.à

Dêscrição Atividade proposta de leitura que leva em conta o perfildos participantes, assim
valorDa a experiência de vidâ dos acolhidos, bastânte recheãdas de saberes.

Objetivo Gerôl Desenvolvero gosto pela leitura e melho.ar sua percêpção de mundo.

objetlvo Especííico A leitura como prática so€iãl é sêmp.e um meio, nunca um fim ler é buscâr
respostas â um obietivo, a uma necessidàdê pessoal.

Público Alvo Homens q!e sê êncontrâm acolhidos.

Mêtodolosia Em uma sâle preparãde para a r€alizâção da leiturã, os participàntês são
êstimulados a tocaros livros, a tentar desen ha r os personagens da história, à

buscarem músicas que possam ser identiÍicadas com oenredo, ênfim que
possam atuârda histórie de maneirâ ãtiva.

Realizarsemânalmente, todas as segundâs Íeiras â leitura de textot poesias,

contot crôniEas, etc. prevendo a côpôcidade de até 30 pessoas na sala.

lmpacto social
Esperado

lntencionamos €om o uso desta arte, harmonizar âs relações inteÍpessoais,
combater o stress e melhorãr o pensamento de forma positiva,

Quantidade dê pessoas quê âcessam o aÍtrbiente.

Recuísos Financêiros Nào há. todos os livros eão àdvindos dê doaçôes.

Ol sala com colchonetes e alrnofâdãs.

02 psicoterapeutas voluntárias.

Cinema Ars€nâl

Oesrrição Exabição defllmes com proposta dê debate.

Objetivo Ge.al Propiciar momentos de lâzer âliado à Íeflexão sobre oteÍna e uso no cotidiano.

Objêtivo EspecÍfico Desênvolver compêtências quanto à obs€Nação dosfatot realizarãnalise critica
sobre ofilme eensinamentos para a vida cotidiana.

PúblicoAlvo Homêns que se encontram ãcolhidos.

Metodologiã Em umâ sala prepârâdá pa.a â exibição do filme, os pãrticipantes devem observar o

enredo e identificar as superacões de vida de seus oersonâaens e discuti-las trâzêndo
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parã a âtualidadetemâs sociâis importantes.

Realizar semanalmentê, todas as quartas feirãs a exibição dê um Íilme, prevendo â
parti€ipação de 30 pessoãs na sãla.

lmpecto So.ial
Espêrado

lntencionamos com o uso desta arte, hârmonazâr âs relãções interpessoâis, combater
o stress e melhorar o pensamênto dê forma positiva.

Quantidad€ de pêssoas que ãcessam o ambiente.

Recursos Flnân.ellos Não há, todos os Íecursos são advindos de doaçôes.

015ala para exibição.

03 voiuntárias-

Coral, Caça-Talêntos ê Artês

Descrirão lncêntivo a atividades culturais e.ecreativas, através dê grupôs de convíüo que

oportunizâm d esenvolver ta le ntos, competências e habilidades individuais.

Objetivo cerâl Oferecer atividades culturais e recreativas.

Obietivo Especííico Utilizar âs formâs de expr€ssão das artes para orientar a participação do indivíduo
e restauràr, fortaleceÍ e desenvolver suâs capâcidades de adaptâção, sociabilidadê
e produtivídade, diíninuirstress ê manterseu equílíbrio emocionã1.

Homêns quê sê encontram .colhidos.

Metodolosia com base em atividades de música, teatro, dançã e artesanato, aproximàmos os
acolhidos de experiências dê êxpressâo e criatividâde.
A oficina de mú§ca trêz difêrentes ritmos e instrumentos musicais e a partir dela
que ocorre o intêresse nas atividades do Coral, que se epresenta interna e

externamentê em várias situãções festlvas/comemorativas.
O Caça Talentos enaltece a hãbilidade artísticã de cade um e disponibiliza êspaço
pare as apresentâçõet êntre as mais apresentadas dêstàcamos â capoeira, hip

hop, poesies, cantorlâs e até Teatro Espontánêo, com a proposta dê trâbalhar a

esoontaneidade. com Drodocão mletiva em cenas do cotidiano.
Reàlizar atividades três vezes por sêmana, período diurno, in.lusive final de

semâna, com pãrticipâção de 40 ãcolhidos.

lmpâEto sociâl
Esperâdo

Essas atividâdes podem oferece. aos participântes possibilidades de expressão e

outras formas de comunicação que podem rÍielhorar se! cornportamento,
podendo servk como válvula de escâpe para a melhoÍa do autocontrole.

Quântidâde dê pessoas que acessarn o ambiente e pelas produções fi.lais contâdas

em âpresentaçôes interna € €nernã.

lnfrâêstruturâ 01sala dê musica com instrumentos musicais.

Educadores eVoluntários.
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Mu.al de lníor.nâção ê Cairâ de SuBstôes

Desarição Divul8ação de ássuntos e programôs nô áreô de lâter e cutturâ grâtuitos para os
ecolhidos. A própriã caixa de su8estões, abâíece o mural com diversas informaçôes,
elém de possibilitar â participação e avaliação dos acolhidos quanto aos serviços

Prestadospela entidade.

ObietivoGeral Estimular a pânicipâção êm atividadês na rede pública e privada, evitando â
sêare8ãção.

Obietivo Espe.ífico Acêsso ã lazêr, esporte, arte ê cultura.

Públiao Âlvo Homens quê se encontram âcolhidos.

MerodoloSla PesqLrisâr€m difêrentês meios de comunicação, shows, espetáculos, cinemas,
paÍqu€t €ãminhâdas, museut eipaços de culturã, gratuitos e/ou com possibilidede
da inclusão de visitàção.

Mânter painelcom div€rsãs atividades 8râtuitâs e facilitaro âcesso ao lâzer, esporte,

lmpacto Socl.l
Espeíâdo

Que o cidâdão possa dêsfrutârd€sses êventos e que possâ interagir com suâ cidade.

Nívelde interesse ê pãrticipâção nas ofêrtas divulgadas.

M!rais em espaços acessíveis e cãixa de sugestão no refeitório.

ÁR5E[Ât 0A tSPERI[çÂ 0om tuciano Pedrctl0ndes deÂlmeida
Rua0r Almpida tamâ,900.iloocà - tÊP011ó{-000. Sào Pâllo-
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corÍêio Eletíôíico oireto ao Ponto

Cânal eletrônico de comonicaçâo, po§bilitândo ôo acolhido participar, avaliar e
suSerirsêrvÍços e programas a serem implântados,

Estimular a pãrticipação e sugestão nas atividad€s, utilizândo a ferram€nta virtual.

Conhecer o interesse dos ãcolhidos êm diveÍsos assuntos.

Homens que se en€ontrâm acolhidos.

Todâs as mensaSens são lidas pela Direção da Entidade e repassôdâs às áreas

correspondêntes para averiSuação e conduta ã seÍ ãdotada. Post€riormente são

expostâs no refeitório, d€ forma resumida como a contribuição será enquadrada.

Desconstruií o pensamento de "quem Íeclama pode sêr prejudicado".

Âproximâros âcolhidosdo dêbate dos problemas e dassoluçõês.

Desenvolvêr o sentimento de pertencimento, rêsp€lto e responsâbilidade com o

Avâliar quantas solicitações/sugestões serão implentadas.

a5sll{0t5 StRMrG

Â§slgTENclÀ sôar.!
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Sala de lnformátice e ceixa d€ §rgestôes.

Correio Solidário

Dêscrição R€alizado p€lo grupo de voluntários dã entidadê que se disponibiliram para escrever ê
postar cârtas. Outra atiúdade comum é a elaboração e impressão de currículos além
de prêenchimento de formuláÍios-

objetivo c€râl Propiciã o ressate dos vínculos tamiliares e intrafamiliares.

Obietivo EspêcíÍi.o Fortalecêr vínculo5 afetivos.

Públlcoalvo Homens quê se eôcontram âcolhidos.

Livre

MetodoloSia Des€nvolver campanhes de arrecãdãção durãnte todo ano, rêcebêmos ênvelopes,
€artôes e selos, utilizados para períodos festivos Netal, Páscoâ, 0iã das Mães, Dia dos

Nossã m€tã será de atingir maisd€ 3.000 postegens no ano.

|mpacto Social
Esperado

Resgata r víncu los/lãços afêtivos com familiares e/ou pessoas de referenciâ.

após a emassão dâs cartãs/cartões as famílias buscem informações sobre seus entes e

muitasveres a reaproximação é cena.

Recualos Finãnceiros Não há, recebemostodo o mãterial gratuitamênte.

Atividãd€ realazadã no Refeitório Centrâ1.

Somente Voluntários.

Acõ Es DE PR Ev E N cÃo / oR IE NTACÁo/EN CAMI N H AM E NÍO
ASÂTIVTDADES ABAIXO RELACIONADAS SÃO EXECUTADAS PÊLO HOSPITAL SÂO CRISTOVÃO COM BASE NO

QUE DISPÕEO IERMO DE COLABORAçÃO ESÍABELECIDO COM AASSOCIÂçAO ASSINDES 5ERMIG

EnÍermarla e Atendimento Odontoló8ico

Dês.rição Atendimento, orientâção e encaminhamento médico.

objetivo Gerãl Pautado nos píeceitos da sãúde do Homem, encâminhar com aSilidadê, reãlizãr a

interlocução com o sist€ma público de saúde € acompanhar sistemati€amentê â

êficácia do uso dê medicação no cotidiâno dos acolhidos

Objetivo EspecíÍico Propiciãr conhecimento e suSerir encaminhamentos para unidadês de saúde, para

,ins de atendimento médico, eÍâmet diagnóstico e acoínpânhamento psicológico.

Homêns que 5e encontram acolhidos.

A formâ de acêsso se dá pelo momento da admissão, da indicação do§

etendimentos realizados pelo serviço social e pela âtuação dos profissionais do
Hospitãl São Cílstovão.

considerando o perfil da popul.ção àtendida, buscamos no momento €m qle
inEressam na entidâde realizar êxãme clinico, bem como coletar informações

AR5EltAL0ÀESPtsAt(Àoof,Lu.iaíoPedÍoUrnd.tdeÂlflelda-A550ClÀ(À0ASSltlDESStllllG
RuaD, Áltnsida Lina.900 - Moocà'[ÉP0]ló4 000- Sào Pâulo'SP - BÍa5il

Iellfàt{11)2292-0917-Email:ars€naldaespcr..ca@sermig.org.h Sitê: wr.à uenâldaespeÍanca ory.br
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sobre seu estado geral de saúde, contidas em se! prontuárío de sâúde- Em casos

especÍficos são reaiiu ados encãminhamentos parã a rede pública de especialidade.

Criar a partir do momento da admissão do acolhido no Ársenãl sêu hisrórico de
doença, receber jnformações de caráier prevêntivo para a manutenção de sua

lmpacto Social
EspeÍado

Ampliar o conhecimento sobre cuidados, bons hábitos, adêrência aos tratamentos
e, principãlmente, sobre como fazer um bom uso do sistema de sãúde ê melhorãr
a q!alidade de vida.

Encalrrinhamentos internos {ss pâra Eníêrmariã) e encaminhamentos externos
(rede pública).

Espaço denominado Enfermaria, com sálâs dê atendimento individual, salas de

8r!po, sala de odontologia.

Para a operacionêlizêção dêsta âtividade €ontamos com 02 médico' 02 dentistas,
01 €nfêrmeira, 01 assistente social e 01 psjcóloga, todos os profissionais
pertencem ao quadro de colâborâdores do Hospitê15âo Cristovão.

Oriêntação e Planeiamênto a Sáúde

Descrição Promove a divulgação de informaçó€s sobre os aspectos gerais da saúde e a

prevenção de doenças, bem como â importância dostratamentos.

Objetivo Geíal Gêra r conhecimento e reflexão para melhoria da quâlidade de vida.

Obietivo EspecíÍico Propiciãr conhecimento e sugerir encaminhamentos para unidades de saúde, para

fins de atêndimento médico, exames, diagnóstico e acompanhamento psicoló8ico.

PúblicoAlvo Homens que se enEontrãm a€olhido§.

Mêtodologiâ A estrâtégia escolhida foia da orientação para o ãuiocuidâdo, entendendo-se por
"a prática de atividades que os indivíduos ini.iam e desempenham em seu própÍio
beneficio para manter a vida, a saúde e o bem esta/' {oren, M.a.).

Realizartodos os diat principalmente para quem está chegando ao Arsenal Rodâs

de conveBas quê vêrsâm sobÍe o cotidiâno da população: Vio!ência, Uso deÁlcool
e outras Drogas, Hipertensão. Diabet€s, Tuberculosê, Higiêne Pessoal e Bucal,

Doenças Sexualmente Íransmissívêis, Dermatites, Problemas nos Pés ê Doençâs

VascuÍâres, etc. Participação média de 20 a 30 acolhidos.

Esperedo

Ampliaí o conhecimênto sobre cuidados, bons hábitos, aderência aos tratamentôs
e, principalmente, sobre como fazer !m bom uso do sistêma dê saúde e melhorar
a quàljdade de vida.

Encaminhãmentos internos (SS para Anrbulatório) e encanrinharneftos extêrnos

Espaço denominado Enfermaíiâ, com sâlas de atêndimento individual, sa ãs de

grupo e sala odontolósica.

Parà a operacionalização destâ atividade contamos 01 êníermeira e 01 assistente
social, ãmbas pertencem âo quadro de colaboradorês do HospitalSão Cristovão.

ÂRSEtlÂLDA ESPERÂNçÁoom Luciano Pedro Mendes de Almeida - À5S0ClAçÀ0 ASSlll0ES 5Efttll6
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Atêndimento Psl.ológico

DescÍição Atêndimento de triôgem, orientação e acompanhamento em psicoterãpaã brêve.

Obietivo Gêral Parecer técnico da área parâ êlaboração de relatórios e encaminhamentos,
principalmente para os câsos de sâúde mental.

Objêtivo EspecíÍico Estab€lecer estratégias de ênÍÍêntamento, resultando em pêrcêpçõês mais âs3êÉivãs
â respeito de sua vida ê de s€u modo de sêr.

Homens que se encontram âcolhidos.

PorindicaçãodoServiçoSocial Arsenalda Esperança-

Previstos de 5 a 6 sessõês, com o intuito de analisàr sitúações individuais de
sofrimento causedas pelo dêsampãro, solidão, preconcêitos e marSinalização. Esta

situação de soírimento/ por certo, contribui para despêrtar nêssas pessoas â

nêcessidade de uma efetiva interlocução, o que âs leva a tirar mâior proveito do
processo terapêutico. Dessá forma, consê8uem estabelêcer um vínculo terapêutico, o
qual5e constitulêm um suporte pãra lidar com sua âtuâl situàção de vidâ, que inclui
âs perdâsjá sofridas.

Dê 2i â 5. feirâ período da manhã, de acordo com a necessidade dos casos estudados
pelo SeMço Social ê â Agenda do Profissional.

lmpactoSocial
Esperado

Eía iniciativa consiste em oferecer ajuda ao âcolhido a prevenir ou amenizâr
problêmas e conflitos próprios inerentes a sua condição, o que o possibi,ita obter uma
melhora na qualidade de vida.

Devolutivas da evoluçãodo caso, en€aminhamento a rede pública de saúde e
acompanhamento monitorado,

Sala de âtêndimento individuâ1.

Para a opêracionalização desta atividade contamosol psi€ólogo, penêncente ao
quadro de colàboradores do HosphãlSão Cristovão.

Grupo de apolo dos Alcoóllcos Anônimos

oêscíção Reúniões sistêmáticas que útilizâm os depoimentos de pessoas envolvidas com

o uso de droSes e que aindâ lutâm contra o vício, possuem contêúdo educàtivo

Ob,etivoGêral Possibiliiar â troca dê informação e de expeÍiências tentando enfrêniâr o
problemâ comum o alcoolismo.

Objetivo Espêtífico Estimulâr a participação de âcolhjdos dependent€s do álcool â manterêm se na

abstinência.

Público Alvo Homens que se encontram ácolhidos.

MêrodoloSia Pâlestrâs, Vídeos e Depoimentos Pessoais.

Reunião sêmânal, todâsas 6ê feiras-

Âfl5EilAt 0Á TSPERÂilçA 0om t0clano PedÍo tlend?s drÂlmeida-A550tlAçÀ0 ÂS5lll0t5 stnul6
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lmpecto Social

Êsperâdo
PÍopiciar ao acolhÍdo o êsclârecimênto e a oferta dê formas para o
enf rentamento desta doençê.

Realizar através dos Doze Passos uma camlnhãda €m busca da sobriedade.

ln5trumênto de
Monitorenrento

Lista dê acolhidos convidados.

Ol Auditório.

At ividâdê Volu ntá riã.

Grupo dê Apoio dos NaÍcóiicos Anônimos

Dêscrição Reuôiões sistemáticas com contêúdo educâtivo e preventivo qoe utilizam os
depoimentos de pessoas envolvidas com o uso de droSas € que ainda lutam contrâ

Obietivo Geral Possibilitar a troca de informação e de experiênciãs tentando enfÍentar o
problema comum -as drogas-.

objetlvo Específlco Narcóticos Anônamos encorajô seus mêmbros a s€ mantêÍem abstinentes de
qualquer droga, inclusive álcool,

Público Alvo Homens que sê encontram acolhidos.

Metodologia Realizãdã e partir dâ adâptação dos Dor€ Passos de Alcoólicos anônimos. Estes

passos incluen a admissão de que existê um probl€mâ, a bus.ã de aiuda,

àutoavâliação, panilhâ em nív€l confidencial, reparàr danos causâdos e trabalhar
com outÍos adidos a drogas que queirãm se recLrperâr-

Reunião Semanal, todas âs 5a feiras.

Espêrado
Propiciar ão acolhido o esclarecimento e a ofe(a de foÍmas para o enfrentamento

Rêalizaratravés dos Dozê Passos uma câminhade em buscô da sobriedãde.

lnstrumentode Lista de acolhidos cônvídados.

lnfrãestrutura 0l Auditório.

Atividâdê Volú.táíiã-

Progrâma lnterdisciplinâr Comunltáío - PIC

UnivêÍsidade Anhembi MoÍumbi
Dêscíi!ão oferec€r ãtendimento gratuito aos âcolhidos, com ãtividades que âbordam

temas relâcionados à sâÚde e qualidade de vida sob o aspedo holístlco, ou sêjai

o equilíbrlo do iídividuo pot meio de integrâção de §eu corpo, súâ me.rte ê seus

hábitos cotidiânos.

Obi€tivo GeÍel Estimular à prátice de hábitos que contíibuam pâra estilos de vida mais

Obierivo Espe.ífico Mêlhoíar qualidadê de vida € promover ações dê saÚde no árnbito da
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ORIENTACÃO PARA AUÍONOMIA. CAPACIÍACÃO PROFISSIONAL

Oferecer aos estudant€s a oportunidade de colocárem em prática, com a

supervisão de seus professores/ os conhecimentos teóricos adquiridos em sala
dê aula, podendo, jnclusive, sêrem viabilizadas algumas vagâs pâra estágio.

Público Alvo Homêns que se encontraín acolhidos.

Metodologle Âtividade multidisciplinar de sãúde nas seguintes dêmândãs:
hclusão Sociâ|, Tíãbalho e Renda,

Qualidãde de Vida,
Postura adequada, esporte,lâzer ê cultura,
Saúde do ldoso,
Saúde Mental e

Meio ambiente e d€sênvolvim€nto Urbano.

De acordo com cronoSrama desenvolvido as açôes atendem em médiã por
ãtividâde40 pessoas dia. Todásterças, quintas e sêxtasfeiras.

lmpactoSocial
Esperado

Utilizer ã prática preventiva das equipes muhidisciplinâres, como um objeto de
kansformação, pois existê uma inteFrelação entrê os diferentes profissionais
envolvidos, os quôis podem analisâr o a€olhido como um todo, numà atitude
humanizada ê uma aborda8em malsampla e rêsolutiva do cuidãdo.

Monitoramento
Relâtório de cade dis.lplinâ contendo as atividades, quantidadê de
atendimento, evolução ê f inalização.

Sâlas de atendimento, aníiteâtro e quâdra esportivâ.

Corpo docente e discente dos cursos que€ompõem as Ciênciasda Saúde
Universidade Ânhembi MoÍu mbi.

Curso de P.ôifi.âção e ConÍeitaria

Oes.rição Ofícinâ de capacitâção profissionalna área de panificação e conÍeitaria-

ObiêtivoGêral FoÍmar proíissionâl com sólidos conhecimentos das técnicâs € matériâs utilizâdos-
Possibilitândo assim o ingresso deste profissional êm padarias, comércios ou ainda
atividades autônomâs.

Oblêtlvo Espêcífico Desênvolver umâ competência/habilidade profissionel.
Eleva. o potencial de empregâbilidâde.

PúblicoAlvo Hom€nsacolhidos com nívelde escolaridadê mínima exiSida 5e série.

lnscrição no serviço Sociale lista deespera.

Metodoloaia Àulas êxpositivâs, exposição diâlogada, demonstração € execução des târeÍâs e
a€ompânhãmento Individuãl com certificação 5ENA|. O peso conferido a essã

certificação proporciona a garantia de que â pêssoa possui (rm conhecimento mais

aprof undâdo âbrindo portas.

Média dê 35 dias úteis - 160 horâs cada módulo, com partacipação de 13 a 16 alunos.

lôpâcto Sociâl
Espelado

Formar trabalhâdores âtrâvés dâ qualificação proÍissionàl como forma de elevar a

produtividãde e, poí cons€suintê, a competitividade econômi€a.

Âmfil^LDÂtSPtt^tiçÀoomtuciâíoPsdíousndesdsÁl,neidà-À5S0tll(l0lSSlllDESSERMlG
Ruâ Dr. Álneid! timô 900. Uoocâ- tEP01164.000. SáoPâulo.SP- Bíâsil
Ielllax 111) Zl9Z-0977 - E6ail: .rs€na ldasrpsr.n.a@5!rmlg.org.bl ' 5it. ww, .r'enaldôespúô.cô.org br
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Monitoramênto
Número de inscritos, número de certificados, núíneros de desistentes e núrnero de
pessoas emp.êgadâs após conclusão do curso-

lníraestrutum 01salâ de ãula,01salâ para execução prática, 01depó5ito e 01sala professor.

curso de ajudante dê corlnha

Descrição A empresa GRSA Sol\rçôes €m Alimentâção e sêrviços d€ Suporte utaliza sua expertise
no Íãmo da alimentação e ao final dê cada curso de pânificâção e confeitaria realiza o
último módulo, denominâdo ajudante de cozinha. Aplicã soâ metodologiâ
conhecimentos têóricos e práticos, pàÍa o exercício pÍofissional, de modo a

possibilitar a habilitação mínima exitida parã que o aluno obtenha suâ inserção no
mercado de trâbâlho em cozinhãs de vários tipos de €stabelecimentos, como cozinhas
industriais, restâurantes, hotéit êtc.

Obiêtivo G€ral Formãr profissional com sólidos conhêcimentos das técni.as e matérias utilhados.
Possibilitândo assim o ingresso deste profissional em cozinha industriê1, .estaurântes,
comércios oLr ainda atividades autônomas.

Objêtivo EspecÍfi.o oesênvolver unrá competênciâ/hâbilidad€ prof issional.

Elevâr o potenciâl de êmpre8àbalidad€.

PúblicoAlvo Homêns acolhidos com nívelde escolaridade mínima exigida 5! série.

Alunos dos cursos d€ panificação e confeitãria.

Mêtodologia Aules €rçosativas. exposição daalotadô, demonstração e execução dastareÍase
acompanhamento individualcom ceítificâção GRsA. Encãminhamento de trabàlho
parà ãs Unrdaoes Prestadorãs de Serylços GRSA

Sete diâs úteis - 56 horâs, com participâção de 13 a 16 âlunos.

lmpacto Social
Êsperedo

Formar tÍâbâlhadores através da qualificação profissional como forma de elevar a

produtiúdade e, poÍ consegulnte, a competitividâde econômica.

lnstrum.ntode Númêro de inscritos, número d€ certificados, númerosde desistentes e número de
p€ssoâs €mpreSadas apósconclosão do curso.

01sâla de aula e cozinha lndustrial.

Todà a capecitação é realizãde pelos colaboíadores do depârtamento dê
Desênvolvimento Pessoãlda GRSÀ porta nto voluntá rio-

Curso Construção civil
assentâdor de Blocos (Pedrêho) ê Revêstido.de Pa.edes

Des.rição oficina de cãpacitação profissional na árêâ da €onstrução €ivil, íeâlizada êm parceria

com o 5ENA|, com estrutura própria ê adequâdà.

Objetivo Geral Formar proÍlssional com sólidos conhêcimentos das técnicas e mâtérias utilizados.
Prepâ.ar os participantês para opêrêções básicâs de assentãmento de blocos e

revestimento de paredes. Possibilitando assim o ingresso desle profissional nâ

Índústria da construção civil, êm mutirões e/ou como âutônomos.

Obiêtivo EspêcÍíco Desenvolver uma competênciâ/hãbilidâdêprofissional.
Elevâr o Dotencial de erípresabilidade.
Homens acolhidoscom nível de escolaridade mínima exiSidâ 5! série-
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lnscrição no Serviço Sociale lista d€ espera.

Mêtodologiâ Aulas expositivas, exposiçãô dialogada, dêmoníraçãô e execução dãs târefas e
acoÍnpanhâmento individuãl com certlficação SENAt.

Média de 35 días úteis - 160 horas cada móduJo, com pânicipação de 13 a 16 alunos.

lmpacto Social
Espêrado

Formar trabalhadores ãtravés da qualificâção profissionâl como Íorma de elevar a
produtividade e, por conseguinte, a competitividade êconômi€a.

Número de inscritos, número de certificados, números de dêsistentes e núnrero de
pessoâs enrpregadas após conclusão do curso.

01sala de aula,0lsela para execução prática e 01depósito.

Curso de lniciação a Informática

lntroduzir o aluno nos conceitos básicos dã inÍormática; noções dê ãmbient€
Windows, noções do aplicativo Word para o desenvolvimento de t€xtos e tãbetâsj
noções do aplicativo Excel para o desenvolvimento de plânilhat gráficos e
Íórmulas; noçôes do aplicativo Power Poinl para a EriaÉo de apresentêções
infoÍmâtizadas; e preparar o âluno para naveaaÉo, realização de pesquisa na
lnternet, elâboraçâo de currículos e cãdãstros paratrabalho.

Promover a democratização do uso dâ informática a pãrtir do acesso, dê
apreôdüagem e da tecnologia virtual.

Melhorar âs condiçôe5 de vida pessoâl e profGsiona do acoihido â finr de buscar
novas oportunidades de ernprego, meios de comunicação, fornras de obter
aprendizêdo entre outras.

Homens acolhjdos com nívelde escolârídade mínima exisida s. série.

lnscrição noServiço Sociale lista de espera.

Uso de Laboratório de lnformática, ALrlas expositivas, exposiçãô dialogada,
demonstração e execução dãs tarefas e acompanhamento tndividuat com
certificação SENAI.

Média de 23 dias úteis -80 horas, com pãrti€ipação de40 alunos.

Formar trâbâlhãdores atrãvés da qualificação profissional como Íorma dê êlevar a

produtividade e, porconseguinte, à competitividadeeconômicâ.

Núrnero de inscrltos, núm€ro de certificados, números de desistentes ê núrÍrêío de
pessoâs empresadas após conclusão do c!rso.

Ol sala de a!la com computadorês, imp.êssôra e internet.

ÁRSEIAI0AISPERÁ çA0omtucianopedroii€ndesdeArmcda-ÂSSoCtAeÀoASS otsSIRMt6
Rua0Í Almeidâ tina, 900 . Mooca - IEP 0]16{-000 , 5ào Pauto - 5P - Brâsit
TeUFâx(11)2292.0977-tmail:aÍsenaldaesperanca@sermtg.org.hr-5ire:llww.arsenatdaesperôncô.orq.br
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Curso dê Desitn de Móveis

Descriçâo O curso aborda métodos de desênvolvimento de proietos de mobiliário desde a
gerâção de ideias, conceito, produção, até a comerciãlização.

Objetivo GeÍal Fornecer conhecimento' técnicas e materiais utill.ados, possibilitãndo ao acolhido
desenvolver atividade autônoma/cooperado/empreendedor.

obiêtivo Específico Oesênvolver uma competêncià/habilidade profi ssaonal.

Elevaro potencialde empre8âbilidâdê.
PúbticoÁlvo Homens acolhidos com conh€cimento dâs operações matêmáticas.

lnscrição no Servíço Socíale lista de espera.

Aulas expositivas erposição diâlogadâ, demonstÍâção ê exe.ução das tareÍas e
acompânhamento indiv:duel, Visitas monitoradâs a locais que contribuâm com a

observação do temâ.

Mádia de 35 dias úteis - 180 horas, com participação de 13 alunos.

lmpâclo So.iâl
Esperado

Desenvolver competências e habilidadês, elêvar a píodutividade atíãvés da
qualifi cação profissionâ1.

Monitorâm€nto
Númerode ins.ritot número de certificâdot números de desistêntes e número de
pes5oas empÍegadâs/ocupadâs após conclusão do curso.

0l oficina.

0l instrutorde design dê móveís.

ACõESDIRI5IDAS PARA o MUND1 Do TRABALH0

Grupo Olscussão Mêrcâdo deÍrabalho- Rêalidade e Perrpedivâ

Des.rição Ao final da participaçâo nos gÍupos: Florestâ Que Cíesce, Superando Obstáculos ê
Pra$er,|,a de Orientâção Social os ácolhjdos são envolvldos em uma ábordaSêm
sobre o papel pÍofissional na composição de uma equipe de trabalho, seus direitos
e deveres. Esta fase é mãrcãdâ pelã possibilidade de en€aminhãmento pãra

trêbalho dêntro ou fora do Arsenal. É nestâ atividade quê constatamos o nivelde
aproveitamento das atividades anteÍiores e como ele 5e apr€senta nos quesitos
interesse, organização, planeiamento e comportamento.

Obietivo Ge.al Discutir sobíe o perfil profissional o(gido no mercado atualde trabalho.

Objetivo Espe.íílco Darconhecimento dã aÍnplã visão dos processos seletivos ôtuâlmente, quê não são

mais .onstituídos de analise de currí.ulo e entrevista profissionâ|. Alsumas
empresas utilizam entreviste situâcional (dinâmícas de grupo) e verificam sua

reputâção nas êmpresas anteriores/ €stabilidade empre8átícia, sê reêlizou trabalho
voluntáíio, acompanhâm o perfildo profissionâl no facebook, etc.

Acolhidos que participaram dos Grupos d€ Coívivênciâ e que buscam

oportunidades dê trabalho.

TeÍ concluído sua pârticipação nos Grupos Florêsta Que Cr€sce, Sup€rafldo
Obsláculos e Progràma de orientação Social.

Metodologiâ Utilizar o recurso da dramatização para vivenciâí um ambiente corporativo com

um determinado desaflo, a propostâ é identificârâs situaçóes problemãs e como
buscar possibllidades para a solução.

ÀR5ttiÀLDÂ ESPIRAIç^Dom ruciôío Pcdío Meid€s de Àl,neid.. AS50fl4À0 Âssrti DEs ÍnItG
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Ievrãx{11)2292-097r-Emãrl:àísênâldacspsran€a@s€rml9.oÍg.br-Sltqwwr.aÍscnaldârspeíâncà-org.bí
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PropoÍ ão indiúduo reflexão e autocíticô refêrentê à sua âtuâção em episódios de
pressão, perguntas como:
CoíÍo se sentiu?
Como colaborou pâra a solução?
Você ecredita possuiro pemlpara o cârgo?
Se você pudessê Íerêr diÍerente, o que serla?
Rêâlizàr 01 encontro rnensal, com d!ração de 90 minutos, tendo êm média â
panicipação de 35 âcolhidos.

ltnpâcto sociâl
ÊspeÍâdo

Contribuirde formâ efetiva com o sucesso profissionaldo acolhido, nã rerondução
de sêu peÍfilproíissionâ1, fâvorecendo s!a desenvoltura individual ou em equipe,
adotândo um esphito de responsabilidade e pro ativldade.

Quantidade dê encaminhamentos pâra trabâlho reâll.ados e quantidadede
àcolhidos àbsorvidos pelô tqulpe de Reinserção.

lnfraêstruturã 01 sala para trabalho com grupo.

0l Assistente Social e 01 psicóloga (parceria com Hosp.5ão Cristovão).

Oflcha de Estllo ê Apresentação Pessoal

Oêscrição Propor rêflexôes críticas sobre a consúução da identidade pessoal e social, com o
objetivo de favor€ceÍ os âcolhidos a adqukirem um padrão de ãpresentação
pessoal mais compatível com as êxigências do muõdo do trâbalho, assim como
discutir as exigênciâs e expectâtivas estéti€ãs, dê linSuagem ê dê comportamento.

Obiêtivo Específico Possibilitâr espaço para o des€nvolvimento dâs àtividâdes, bêm como realiza. a
orientação do e pârô o trabelho, alternativãs para evitãr o uso de gírias € vícíos de
línguâ8en, desênvolver o equilíbrio entre o que se é e aquilo que precisa ser
desenvolvido em cada um, para fâz€rfr€nte às€xigÊncias proÍssionais e sociais.

PúblicoAlvo HoÍnêns acolhidos e int€ressâdos na atívidâdê.

Mêtodologie Cone de cabelo e barba, orientação dirigida pêlos docentes do curso de
Adminhtração de Emprêsas, Podologia, Visagismo e Quiropaxiâ dâ Universidãde
Ânhembi Morumbie visita monitorâdâ ao Bazar da Pêchinchã.

Média de 3o/50 acolhid05.

lmpa.to Soci.l
Esperâdo

EIevâção da autoestima

Listâ de inscritos, relatório de ãvaliação dos alunos.

Salas dê atendimento e ânfiteatro.

04 Proíessores dã Universidade Anhembi Morumbi ê 30 alunos/estagiáriot ôlém
da participãção da Escolô de Belêza da Região (Nonaka)com 12 profissionais.

ÁR5E[Ât 0A tSPERAiIçÂ 0om tuciano P€drc Msndss deÀlmeldà.A550tlAçÀ0 
^55lllDtS 
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INSERCÃo PRoDUT|VA. GERAcÃo DE RENDA

Equlpe dê Reinsêrção ProÍlsslonal e So.lel

Dêscrição A orgânização ÂSSINDES SERMIG "contratâ poÍ prazo determinâdo, êm média â
cadâ 45 diâ9 25 acolhidos para o ceryo de agentê opêrãcionat, distribuídos
preferencialmente:
Mànutenção (acolhidos que concluíram o curso construção civil)
Cozinha Íâcolhidos que €oncluíram o curso da área de alimentação)
Padaria (âcolhidos que concluírãm cursode panificâção e confeitâria)
Lavanderia (acolhidos que concluíram curso de informática)
limpeza (paÍâ os demais ãcolhidos)

Objetivo c€râl Oferta de oíicinas com vjvênciês práticãs, visândo o aperfeiçoamento do
aprêndi.ado por meio da participação nâ cons€rvaçãoe manutenção do locel.

Objêtlvo Específlco ContribuÍ pãra e aquisição de novas habilidades profissionâis oLr rêciclãgem de
conhêcimentos anteriores, b€m como, desenvolverem o espírito de equipe no
trabalho e identiíicêrem-se, novamente, como provedor do seu própÍio surtento,
posto o rêconhêcimento de todos os benêfÍcios trabalhista conformê dêtermina a
CLT-

PúblicoAlvo Acolhidos que concluíram os cursos de capacitação profissional e os pãÍticipantes
dos Grupos Floresta Que Cresce, SupeÍando Obstáculot Progremã de OrientãÉo
Sociale Grupo d€ Oiscussão Mercado dê Trâbalho.

Durante o desenvolvimento das âtiüdades, todos os participânt€s são avâliados
pelos fâcilitadorês (proÍissionais que estão à kentê dâ atividad€) e tãmbém pelo
corpo técnico do Sêrviço Social que em acompânhamento âo PIA examinà a

viabilidâde de suâ inseÍção na âtividade frente ao projeto de vida do acolhldo, poÍ
fim, §ão contratados aqueles que reúnem as condiçôês para o exercício do câÍgo.

Mêrodologià Os acolhidos contratâdos pâssam pelo mêsmo processo de outro profissionâl da
ASSOC,AçÂO ASSINDES SERMIG. Recebê iníormàções administrativâs e re€ebê
orientaçôes/treinamento dirêtamente dos coord€nadores das áreas envolvidas.
Ourante o procêsso são âcompanhâdos pelo Serviço Sociôl com intuito de
sentiem-se fonâlêcidos quanto ao compromisso com seu Píojeto dê Vida,
tratamos o planejâmento Íioànceiro p€ssoal como uma estratégiã importantíssima
parâ manter o cont.ole do sêLr processo de desenvolvimênto, evitando sit!ãções
de gastos desnecessírios e recaídas.

Destâcamos aindã a possibilidâdê de prorrogação do contíato dê trabâlho por mâis

um peíodo, principãlmente sê o perfil do profissional estivêr em condições de
disputarvagâs inlernâs, o quetem sido praticado com frequência.

Estima-se umâ contrâtação anualem médiâ de 300 acolhidos-

lmpâcto so.lâl
Esperado

Em prjmeiro lu8âr dar oportunidade dê trabalho. Posteriormente acompânhâr e

corriSir posturâs inadequadâs no ambiente de trabalho. E por último, ãqueles que

enseiãm dar continuidâde aos encaminhamentos parâ trabalho através de
pãrcêriãs, ãtingindo assim a ãutonomia.

lnstrumento dê Avaliaçôes de Dêsempenho das áreas.

Quantidade de prorrosações de contratos.
auantidade de pessoas efetivad.s pela ASSOCIÂçÃO aSSINDES SERMIG

lntraestruturâ Todas as áreas que compõem o Complexo de Serviços. #
ÂR5EtlÁLDAESPERAfl(ÁDomtuclanoPedíoMendesd€Âlm€lda
Rua DÍ. Almeida tlma.900 - Mooca - tEP011ó4-000. Sro Paulo
Iel/ r(ll)2292.0977.Emajl:ar!enàldàesp"rãncõ@sermig.org
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R€.ursos Humanos ] 5 responsáveh pelos setor€s, Âssistentes Sociais e Recursos Humanos.

Eanco de Oportunldedes

EmpÍêgos em PârceÍiô com a comunidâde

Dês.rição O Banco de Opodunidãdes tem a f!nção de cãptãr oportunidâdês de úabalho e
disponibilna'las ãs pêssoas âcolhidas.

objetivo Geral Criar parcêrias com â comunidade locale encâminhar osa€olhidos para trabalho.

objetivo Espêcífico Criar novas possibilidades de encaminhamentos, utilnando o que êstá disponível

na rede municipal Trabâlho Novo.

Público Alvo Todas as pessoas âcolhidas.

De acordo €om interesse pessoâl ê cumprimenlo das exigênciâs do perfil.

Metodologia Divulgação das vagas ofertàdãs atràvés de cartazes dispostos enr locais

estratégicos da Entidade. O acolhido interessado se hãbilita â vaga, sendo

encaminhado pelo Serviço Social com câna de encaminhamento.

Nossâ meta estará atrelada a quantidade de vêgas ofertadâs pelos parceiros e

comunidade. Sâbemos que apesar da grâve crise econômicã quê nos afeta e do
elevâdo número de desempregados no município, ênvidarêmos esforços pãra

encaminharno mÍnimo 20 acolhidos por mês pâra oportunidades dêtrãbâlho.

lmpado Social
EspêIâdo

Oportunizar tra bã lho.

Quantidade de ofertas de vagas de trãbalho e

Quantidâde de encanT inhamentos realizados.

Salas de atêndimento Serviço Social.

02 assistentes sociais e 01 adÍninistrativo.

6.1 PúblicoAlvo
Em consonância com ã Tipificação Nacional dos serviços Socioassistenciais, estãbêlecida na

Resolução ne 109, de 11 de novembro de 2009, pêlo Conselho Nacionêl de tusistência Social- cNAt
o público alvo é constituído de pêssoãs em situação de .uâ ê desabrigo por abandono, migração ou

ausência de residênciâ, ou pessoas êm trânsito ê sem condições de autossustento.
Prioritâriâmêntê atendimenlo exclusivo a homens a partir dos 18 anos.

6.2 lnformâçõês das lnstalaçôês a serem utilizâdas
A ASSOCIAçÃO ASSINDES SERMIG ocupa imóvêl disponibilizado peto Governo do Estado de são

Paulo, no tradicionâl bairro da Mooca. Historicâmênte o local fez pârte da Hospedaria dos

lmigrantês, que serviu como principalâbrigo aos imigrantes recém-chegados no Brasilem busca de

trabalho na lâvoura de café e na indústria paulistâ. Foi este cenário de expectativas, conquistâs e

angustias de mais de 2,5 milhôes de pessoas quê formârâm um intenso entrêlaçâmento étnico de

1887 a 1978. Atualmente o bairro passa por umâ grânde fiansformação em toda a sua extensão, b/
com desativação de antigas indústdas, fábaicas e demais complêxos, dando lugàr â novos X
estâbelecimeatos comerciais e a imponentes condomínios res,denciais. ,€
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fu instalações físicas e a estrutura para o atendimento são adequadas para o acolhimento, ofêrêcem
âmbiente digno e àcolhedor, possuem espaços limpos e arejados que proporcionam bem estar e
conforto. O local atende sãtisfâtoriamente condiçôês de segurença e habitàbilidade, ôlém dê circuito
interno de câmeras de segurança.

A organização dispôe além dos espaços de descanso, bânho, estar e convívio, dê espaço Íí5ico
compatível pâra desenvolvimento de atividades de produção, capacitação profissional e geração de
rendâ, destacando-se, nestê sentido, a LAVANDERIA TNDUSTRIAL, COZTNHA TNDUSÍRIAL E

PANIFICAçÃO existente no lo.al.

lnformamos que nesse ambiente físico, num prédio de aproximadamentê 959,36 m,, está instalada â

sede da organização AssoctAçÃo asstNDEs SERMtG e a morâdiâ dâ FRATERNIDADE DA ESPERANCA,
compostâ por reliSiosos e missionários que peÍÍnanecem no Arsenal da Esperança 24 horas por dia. A
presença deste grupo no êspaçO é de fundamental importância para assegurar que â filosofia de
trabalho, conforme instruídâ por seus fundadores, do rc 8em Dêve Ser Bem Feito", seja vivida por
seus colâboradores e pessoâs acolhidas. Para tanto, sê comprometem diâriamente como voluntários
nas atividades desenvolvidas no Complexo de Sêrviços à População de Ruâ, buscândo imprimií nessa
aproximação uma relâção de .espeito ê confiança, ensinando, pelo exemplo ê demonstrâção de
coerência entre o pensamento e atitudes, que o que se fâlâ, se faz. (ânero ll - Mapa Prédio
Frate.nidadê)

Oponuno mencionaÍ que neste ambiente físico há medidores individuais de água, luz ê gás, o que
permite seaem apuredos, com exâtidão, as quantldades consumidas exclusivamente pela Sede
permitindo assim Íâteio das despesas relativas às aespectivas concessionárias, em conformidade com
o disposto no artigo 43 da lôstrução Normativa 03/SMADS/2018, na Seção Vl- Dos lmóveis pâra a
Prestação dosServiçosSocioassistenciais.

Adicionalmente, cêbe infoÍmâr que, em decorrênciâ dâ necessidâde de adequâção do Plano de
Trabâlho ao MROSC, já ocorreu a visitâ técnica por profissionâl dâ Supervisão Técnica dê
Manutenção SMAD§/CGA, cujo pâ.ecer segue em anexo. (anero llll.

6.3 Vinculeção da ação.om as orientações do Plano Muni.ipal de Assistência Social ê dirêtrizes
nacionais
Atuaremos em consonáncia com os princípios dã Univêrsalidade, Proteção Social, Vigilância
socioassistenciâl e Defesa dê Direitos, respêitando Leis, Portarias, Manuais Metodológicos, lnstrução
Normâtivas, entre outros procedimentos especificos aos serviços, bem como viabilizar â

padronizâção de conceitos e sistêmatizâção dê procêsso de trabalho, conforme preconizado no
Plano Decenalde Assistência socialda cidade dê são Paulo (2016-2026), cujâs diretrizes, objetivos ê

metâs se transformam em oriêntações, que podem interferk na realidade social locâ|, buscando
resultâdos positivos parâ a população maisvulnerável.

o Complexo de SeNiços à População em Situação de Rua garantirá a proteção integrál- moradia,

alimentação, higiênirâção e trabalho protêgido pâra indivíduos que se encontrâm em situação de
violaçâo dê direitos. o abrigâmento será de caráter provisório, buscando alternativas que possam 

^,,contribuir com a reintetração âo convívlo tamitiar, fortalecimento dos vínculos comunitários, I 
I

potencialização da eutonomia e protagonismo, e res8ate de dirêitos violados. X_-
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O âtendimento e acompânhamento técnico profissional é Íeâlizado com foco e centralidade nâ
fâmília; na escuta qualjficada e na permanentê articulaÉo com a rede socioassistêncial, e com os
serviços das demais políticas públicâs, gârantindo, assim, atendimento em suas demandas.

A equipe técnica deverá contaibuir no desenvolvimento de pêsquisas para compreensão de realidade
social. Com bâse na análise dos dados obtidos em tais pesquisas, â equipe técnica colaborará na
definição de indicadores relacionados com a efetivação do caráter preventivo e proativo da política
dê assistência social, buscândo a redução de danos por vivência de violênciâ e âbusos.

6,4 Forma de âcesso dos usuários e aontÍolê da demanda ofêrteda
A forma de acesso será prioritâriamente por demanda e encaminhêmentos da SAS/CENTROPOP
Mooca, demanda espontânea e outros serviços socioassistenciais, na disponibilidadê de vagâs.
Adotaremos como controle da demanda cadastro em sistema interno e SISA ou outro sistema
âdotâdo por SMADS, listagem de presênça, encâminhamentos recebidos, solicitações de vagas
encâminhadas por e-mails. listagem de esperâ, principalmentê, a realizada a partiÍ do atendimento
do pernoite.

6.5 MGtodolotla a ser desênvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a evidênciar as
€stratédâs de atuação para alcance dâs metas

A metodologia êmpregada prevê um atendimento pêrsonali2âdo, com base no entêndimento de que
cada ser humano é único. sendo âssim, destinamos a realização dê atividâdes que priorizam o
processo de dinâmica colêtiva com intuito de possibilitar a troca de saberês, a êxpressão da
criatividade, a valorização de potencialidades, o res8ate da autoestima, o estímulo à auto-
organização ê auto cujdado. Constituem. portânto, como base central do trabalho a perspêctjva do
vínculo, da autonomia, dâ emancipação e da não institucionalização dessa população.

Assim, o serviço social inicia o processo dê acompahhamento dos acolhidos na entidade, fornecendo
as informâçôes e esclarecimentos necessários quanto às atividades e aos serviços que são ofertâdos.
Tem por objetivo a defesa dos direitos socioassistenciais e a perticipaÇão no coniunto articulado de
açõês de diversâs políticas, nâ buscê pelo enfrêntaínento das barreiras impostas pelâ sociedade, com
Íoco na autonomia, na independênciâ, na se8urànça, no acesso aos diíeitos e na participação plena e
efetivà na sociedade.
Para o dêsenvolvimento das atividades propostas a ASSOC|AçÃo ASS|NDES SERM|G buscará a

intersetorialidade das políticas públicas e a integração do trabalho em rede com serviços
socioâssistênciais, visto que os acolhidos não podem ser tratados de forma fragmentada, mas como
cidadãos que devem ter suas necessidades âtendidas, tanto na assistência social, como saúde,
êducação, hâbitâção, previdência social, esporle, lâzer, cultrrra, capacitaÇão para o trabalho, etc.

Todo o trâbalho e atividâdes desenvolvidas estão pautadâs nas orientações contidas no Plano de
Assistência Social da Cidade de 5ão Paulo, na aplicação das lnstruções Normativas (Norma Iécnica
OZUSMAOS/2012|/, Portariâs (ne 46/2072/SMADS - que dispõe sobrê a Tipificâção da rede
socioâssistencial; n9 47/2010/SMADS - que dispôe sobre Íeferência de custos dos 5erviços da rede
socioâssistencial e nq lZSMADS/2012 - que dispõe sobre o processo de certificação das entidades
beneficentês dê assistência social e sobre procedimentos de isenção das contribuições para a

seguridade sociâI, exigindo â gGtuidade dos serviços socioassistenciais prestados pelas referidasf/,
o.ganizações)/ âlém de Manuais Metodológicos e outros procedimentos específicos âos serviços,\ /
bem como na viabilização da padronização de conceitos e sistematização de processo de trôbalho. ô
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Ouiros MaÍaos Leqais para o segmêntoi

Constituição Federaldo Erasil, de 05 de outubro de 1988;
Lei Orgâ n ica dâ Assistêh .ia Social nr 742 de 07 /t2/t993;
Política Nacioíral de Assistência Social- Resolução na 145, de 15 de oltubro de 2004;
NOB/SUAS- Resolução np 130, de 15/0712005;
Resolução ne 7O9 de 77/11/2009 do Conselho Nêclonal de Assistência Sociãl Íipificâção
Necionâl de Sêrviços Socioessistenciais;
Resolução nl 17 de 20/06/2011 do Conselho Nacional de Assistência Sociâl;
Código dê Ética dos Assistentes Sociais;
Estatuto do ldoso - lei 10.741;
Norma Íécnica do5 SeNiços Socioassistenciais, de 27llll2gl2 entÍe ovtras legislâções a que
venhê nortear a ação profissionaÍda área de assistência social.
Lei Federal 73.079/2074, que dispôe entre pârcerias entre administrâção pública e
organizações da sociedâde civil.
Decreto n-ô 57.575, dê 29 de dezembro de 2016.
Instrução NoÍmativa SMADS n-ô 3, de 31de agosto de 2018.

^RSENAt 
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Acóes desenvolvidas tendo como pÍincÍpios e comorcmissos:
. agarantia de acolhida digna, âtênciosâ, equitativá, com qualidade, agilidade e continuidade;
. O respeito à pluralidade e diversidadê cultural, socioeconômica, política e religiosa;

A proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando suâ

intimidade e resgâtândo sua história de vida;
A ofertâ de se.viços, progrâmas, projetos e benefícios públicos gratuitos com quâlidâde e

continuidade, que garantam a oportunidadê de convívio pâra o fortalecimento de laços

familiares e sociaisj

A defesa incondicional da liberdade, dâ dignidade da pêssoa humana, dâ privacidade, da

cidâdania, da integridade física, morâl e psicológica e dos direitos socioassistenciais;

A defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários e a recusa de práticas de caráter
clientelistâ, vexatório ou com intuito de benesse ou ajuda;
A garantia de âtenção proflssionâl direcionâda para â construção de projetos pêssoais e

sociais paía autonomia e sustentabilidade do usuário;
. O reconhecimento do direito dos usuários de ter acêsso a benefícios e à renda; e

. A Bârantia incondicional do exercício do direito à participação política e dêmocráticâ dos

usuários, com incentivo e apoio à oÍganização de fóruns, conselhos, potencializando práticas
participativas.

6.6 FoÍma de MonitoÍâmênto ê Avaliação de Resultado§

Os instrumentos de monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, bem como os

resultados alcançados serão utilizados dê forma contínua e sistemática, sêndo os dados coletados

apresentados na Declaração Mensal de Execução dos Serviços - DEMES - e/ou de acordo com normas
êstabelecidas eó conjunto com â Equipe Técniaâ da SAS e Equipe Exêcutora das ações/atividades
que compõem as ofertas do serviço.

A D€MÉS é um dos instrumentais que compõem os indicadores de resultêdos, que são analisâdos e il '
referênciam o Reletório de Visitâ Íécnica - elaborado por técnico de CENTRO POP MOOCA, com X
indicadores de metas e paÉmetros â sêrem executados. .>!_
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Em referência à avaliação quântitâtivâ e quâlitativa das atividades que compõem o serviço, deve ser
destâcado a presença de um técnico dâ área do Serviço Social que rêâliza e acompanha todo o
processo dos cursos/oficinas, vâlendo-sê também da pesquisâ dê Sátisfação (âpli.ada durante a
atividade) e da Avaliação do Curso/Oficina (aplicado no térmjno da atividade). (anexos tV).

Também foram contempladâs âs realizações de pesquisa de satisfâção dos ecolhidos, cujos dâdos
apurados são mensurados e retratados eln relãtórios mênsais, onde destâcamos: EntÍevista de
Desligamênto, Avaliação dos Grupos Floresta Que Cresce e Programa de Orientação. Caixa de
Su8estôes, Correio Eletrônico, Gaupo de lnformação e Reflexão, Elog e Face Book lnstitucional, entre
ot tros instrumêntais que buscam âtrâvés deste feedbâck êlevar o padrão de qualldade dos serviços
Prestados.(anexo V|

lndicadoÍB dê Monitoramemo:
Índice de ocupação dos leitos;
Íempo de espera para vâga Íixâ;
Frequência diária dos acolhidos;
Írequência média mensal;
Íipos de solicitações e demandas;
Adesão aos cursos ê oficinas;
Números e motivos de dêsistências;
Evolução do número de parceÍias constituídas;
Númêro de pessoas encaminhadas parâ documentos;
Númêro de pessoas encaminhadas pãra atendimento na rede pública de saúde básica e Íede
especiali2ada;

Ouantidade de Desligamento/motivos.

lndicadores de R6ultâdos Sêmestrâlt:
Quantidade de usuários com prontuários elâborâdos no sêmestrej
Quantidade de usuário5 atendidos pelo Serviço Social;
Realizâção dâs atividades previstas no Plano Semestral;
Adesão dos acolhidos nâ elaboração do Plano dê Ação e na participação das pesquisas de 5atisfação

Quantidade de profissionais capacitados no semestre.

Ouãúificâr mensalmeite os êncaminhamemos aêalirados:
Número de pessoas que conseguiram documentos;
Númêro de pessoas que estão em tratamento médico na rede pública

especializada;
Númêro de encãminhamentos pârâ trabalho formaYocupação;
Número de encaminhamentos para moradia provisória;
Número de encaminhamentos para âbrigos de longa permanência;
Número de retorno para família/locál de origem ê;

Númêro de retornos pâra a entidade.

.Realização de Entrevista de desligamento.
- Caixa de Sugestõês

de saúde básica e rede
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6.7 Dêmonstração dê metodologia do trabalho social com íamílias
De Íormê gerai, os aspectos do sêgmento população em situação de rua nos âpresentam como
circunstâncias caLrsadoras para esta situâção de vulnerabilidade o desemprego e a falta de

oportunidade, porém observamos por meio da práticâ cotidiana que há um desordenamento
psicológico e emocional desenvolvido âo longo de suâ vida e quê, muitas vezes, os levãm a

abêndonar a sua famíliâ em buscã da falsa liberdade de "viver na rua".
Estudos realizados durânte o período de admissão demonstrâram que, em média, dos 1OO novos

casos semanalmente recepcionâdos no Arsenal da Esperânça, 38% mantém o vínculo com seu núcleo

familiar, realizam visitas aos finaís de semana, datas comemorativâs, aniversários, etc. Outros 14%

deixaram suâ residência sem informâr o destino, motivados por desentendimentos fúteis, portanto
com chances de retornâr êo convív;o familiar. Já os casos relatados como ameaçados de mofre (dele

próprio e de suà famíliâ), pelo tráfico de drogas, âpuramos 42% desta população. Somente 6% não

possuem contato familiâr, os relatos são parecidos, gerãlmente oriundos de outros Estados, saíram
jovens de seu local de origem, âpresentam patologias de doença mental não tratada, e por todo esse

conjunto descrito, perderâm suas referências.

Poiranto, o papel da asslstente sociâl não está limitâdo apenâs nâ escuta qualificêdâ, ele deve

intervir e mediar conflitos de ordem pessoal, sendo umâ de suâs âtribuições à buscâ de contâto €om

a famíliâ e/ou pessoês de referência, conforme preconizado pela Nomo Técní.o dos Seqíços

Socioossistenciois Proteção Sociol Espe.iol de Alta Complexídade.

Nesta perspectiva atuamos em dois níveis, individual e grupal, porém em ambos os casos, nossa

abordagem será sempre o fortalecimento de vínculos.

Nível lndividuel: Durânte atendimento/acompanhamento estimulamos ê realizâção de contatos por
meio de fone/cârtâ/rede sociâl; reuniões de aconseihamento; visitâs domici iâres; visitas
monitoradas a OSC;

Nível Grupal: Sensibilizar durante o desenvolvimento de atividades em grupo a participâção,

discussão de temas focados nas relaçôes de afetividade, solidariedâde e pertencimento;

Ampliar o entendimento das reflexões e das transformações históricas sobre as famílias, bem como a

análise dos aspectos da modernidade e seus efeitos, sendo o principâL â cultura de umâ sociedade
mais interessadâ no consumo ê em bens materiâis, âpresentando em contrapartida valores não

materiais, liBãdos à gratuidade, âo amor, à solidarledade, à Íraternidade, à troca e à espiritualidade,
valores estes altamente positivos à famíÍia; e

Dar suporte à famÍlia para superação de suas dificuldades, bem como dlrecioná-la aos recursos da

comunidade, garantindo sua manutenção e autonomia.

lniciâtivas complementâres:

. lncentivar a reâlizaÇão de contato, por meio de telefone, carta ou redes sociais, ltilizando â

sala de informáticaj
. Agendâr e receber familiâres em visitas monitoradas a Entidade;
. Respeitar qualquer forma de composição fâmiliar;
. Diâlogar com o núcleo Íamiliâr, na perspectiva da sêgurançâ dê convivéncia e do i

for!àleLimenlo de vrnLulos:
.1. -
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Rêâlizar visita domiciliar que possibilite a análise de coniuntura e diagnóstico da realidade,
suâs vulnêrãbilidades e das suas possibilidâdes e potenciâlidade5.

Viabilizar encaminhamentos para a rede, buscando orientar â família sob formas de
superação da pobreza e inclusão social.

6,8 DemonstÍeção de conheaimento ê aapacidade d€ articulação aom sên iços da redê
socioassidencial local e polítkás públicas seto.ieis, no âmbito teÍrito al.

Considerando que o trabalho com o têrritório deve ser comp.eendido como uma estratégia de
Íortalecer a lógica de proteção social, enquanto direito de cidadania, atuamos no sentido da
prevençâo de vulnerêbilidades e riscos sociais, de modo ê fortalecer os vínculos sociais e a

capacidade de participação política.

Desta forma, nos propomos a discutir e estabelecer um fluxo de trabalho no têrritóÍio, por meio da
articulação dos serviços e dê um slstema de compartilhamento das informãções, sendo em conjunto
definidos quâis os caminhos que devem ser percorridos e quais atoÍes devem sêÍ envolvidos parâ se
che8ar à garantia de direitos, levando em consideração a percêpção da populâção que vive e convive
na área, processo este Íundamêntal pâra uma leiturâ mais crítica das políticas públicas, existentes e a
inteÊrelação entre elas.

A existência da rede é de suma importáncia pâra quê os serviços unidos ê conêctados busquem
meios, paÍa que o indivíduo supere situações de exclusão, violência e negligências, resultando na
garantia de direitos.

A atuâção do trabalho em rede deve ser abranBente, ultrãpassando â simples intenção da troca de
informação e saber, devendo a sua estrutuÍa ser orientada para uma ação a partir da construção de
um planejamento, de dêÍiniçâo dê objêtivos e interesses comuns. LJtilizaremos para tento,
pârticipação em reuniôes de diversos seNiços (saúde, hâbitação, educação, segurança, etc.), e
estudo dê câso, propondo estratégias parâ aperÍeiçoâr os serviços prestados aos usuários da
assistência social, bem como parâ atendimento de suâs necessidadês, por meio de
encâminhâmentos, monitoramento, conhecimento dos serviços disponíveis no município.

Muito embora todos estejam empenhados parã a efetivação da intersetorialidade no âmbito da
politica de assistência social, âinda se fàz necessário participar de suã construção., lnic;almênte, pela

integração das diversas políticas públicâs voltadas a população em alta vulnerâbilidade: sâúde,
educâção, assistência social, cultura, esporte, habitação, trabalho, etc.., e posteriormente, pela

articulação de ações governêmentais ê não governamentais; propiciando a troca de inÍormaçôes,
sociali2endo mêtodologias e conhecimentos acumulâdos, bem como promovendo â

complementaridêde, de modo â evitâr â sobrêposição e a dispersão de recursos; além dâ introdução
de mecanismos de acompanhamento e âvaliação.

Ariiculacão com se icos de outras oolíticas oúblices/interinstitucionel
Em relâção à Rede no Têr,itório:

1. Visitação à rede socioassistencial;
2. Pãrticipação em Reuniões Técnicas de Supervisâo Coletiva;
3. Por e-mail e telefone;
4. Reuniões previamente âgendadas pãra discussão de casos;

s
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Em relação â outras Políticas:
1. Busca da intersetoriâlidade, âtravés dê contatos, reuniõês ê encaminhâmentos;
2. Formalização dê Parcerias, êm particulãr nas áreas de educação e saúde;
3. Participâção em Reuniôes, Seminários eTreinamentos sobre demais politicas públicâs;
4. Participação em Fóruns com temas transversais.

OBJEÍIVO DO €NCAMINHAM€NTO
Reâlizâção de exames clinicos em geral.

Atendimentos de uÍgência e emergência 24 horâs.

Câdâstro, atêndimento € acompânhameÍrto dos
tasos dê sãúde (clínicâ 8erã1, psicologia e
psiquiatriâ), vacinação.
Avaliação e tíàtamenro - Cenrío de arençào
Psicossocial Álcool e Drosas.
Avaliação e tratamento dos casos de saúde
mentalgrave.
Atendimento e acompânhamento em casos de

Encaminhamento para a rêalização de exames/
trâtâmento e medacâção - Serviço de
Atendimento Espêcializâdo.
Provisão de documentação pessoal (RG, CPF,

Título dê Elêitor, CTPS, Atestado de Antecedentes
Criminâis, formulário de isênção no pâgamento da
tâxa do bilhete úni€o registrado (1! via).

Rêgularizãção do Título de Eleitor.
Regularizâção do Certificado de Rêservistâ.
Solcitãção dp ?i via do Histonco Escolàr e 2À via
da Certidão de Nascimento e Càsâmento-

2a via da Certidão de Nascimento e Casamento,
orientação j!ridica, verifi.ação de PÍocessos
Criminais e Execução Penal.

Fornecimento do Cadastro Nacional d€
ldentificação Social- CNIS e orientação a resp€ito
d€ aquisição de benefícios-
Ensino fundâmêntâl ê medio para jovens e

Cadastro de oÍertas dê vagas de empr€go.
Câpacitação socioemocional e encaminhamentos

Para oportunidades d€ trabalho.
Ofertã de €ursos espe€ializados.

Encaminhamentos de conviventes para CAs, CAE5,

Cadâstro em Progrãmã d€ Tíânsferênciã de R€nda

e oríentãção quanto àos casos de bloqueío do

Supervisão té.nica e díscussão de casos.

AflsEtlAL0ÂESPt[ÀflçÂ0omtucianopedíoi,tende§deÂtneida-ASS00Á(À0ÂSStflDrSStRutG
Rua0..Álmeidâ Lima,900 - Mooca'CtP0316{-000- São Pôuto - SP, Erasil
Tel/tàx111)z29z-0977-Emâil:ã15enaldaespeíânca@sermig.org.br-Sire:wweãBsnaldarsperancâ.ory.br
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HOsPITAL DR. CARMINO CARICCHIO
HosptrAl DR. tcNÁcro pRoENca DE GouvEta
UES MOOCA
uBs ÍTALo DoMtNGos LE vocct

CAPS AD MOOCA

CAPSADULTO ABICANDUVA

aMAsÉ
aMA tGNÁcto pRoENca DE GouvEta
CTA MOOCA

SAE VILA PRUDENÍE

PoUPAÍEMpo sÉ

4ê ZONA ELEIÍORAL DA MOOCÂ
6! IUNÍA MILITAR DA MOOCA
sAV - SERVIçO DE ATENDIMEN1O A
VULNERABILIDADT ícoLÉGIo sANTA cRUz)
DEFENSORIA PÚBI.ICA

PREVIDÊNcIA sooAr MoocA

EMEF DR. FABIO DA SII.VA PRADO
E'A DONA CLARA MANTELLI
CÂT/ 5INE PAÍ
REDE cIDADÃ

PRO.IETO SASECOP

REDE SOCIOASSISIENCIAL

CREAS MOOCA

CENTRO POP MOOCA
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5.9 Detâlhamento dos Íêcursos humanos nagpstão do se.viçotêndo como reÍêÍênciâ o quadro dê
recursos humanos estâbêlecido na portaria de tiplícação dos sewlços editada pela SMÂDS, quanto a

profissionais e suas quântidâdes.

6.9.1 Especific.Í o quadÍod€ Íecu.sos huEanos a ronnâção de câda proÍissional, bem como, a cârta
horaria, h.bilidàdes, ai.lbuiçõês ê compêtênciâs.

QUADRO OE RE€URSOs HUMANOS HA!ILIDADES ATRIEUIçÔE5 E COMPETÊNCIA5.

aTRlBUlçõE5 LEGAIS: É responsável pela 8e5tão dos serviços de Proteção Social Espêcialde Altâ Complexidade
que possuem funcionãmênto ininterrupto e instituclonalizado.

6ERENTE OE SERVIçO I: SOCIAI. fINANCEIRO, ADMINISTRAçÂO E SERVIçOS E MANUlENçÃO:

. Coordenar, controlar e acompânhàr o desênvolvimento des âtividâdês como o desenvolvimento dos

funcionáriosj
. Trebalharem conjunto com á supervisão técnica de SA5;

. Manter contato com grupos de recursos loGis bu§.ãndo a intersetoÍiãlidade;

. Elaboràr relató.ios gerencias;

. Encãminhaí e âíquivàÍ documentàções;

. tortalecero intercâmbio com a entidade e forças sociãis de região;

. Pôrtlcipar do processo de seleção, avâliâção, planeramento ê reciclagem periódica;

. Responder pelo projetojunto ôo5 pôrceiros: PMSP, colaboradores, voluntárlot e comunidadei

. Responder pelo plânêjamento, or8anização êãvaliâção dâ5 açôes dês€nvolvidàs nos€rviço;

. Levantaros recursos da comunidade e promovera integreção com ostrabalhos;

. Or8âni2âr€ convocâr reuniões.

GERENTE OE SERV|çO t- SOC|AL
. oesenvolver trâ bãlhos socials ê conjunto com a equipetécnica;
. Avallâr planos dê trâbâlho com ãs diver5as equip€s;
. Gerãntir o acompãnhâmênto/ registrc dos indicâdorês dê resultados erpêrâdos.

GEREN]E OE SEBVIçO I- FINANCEIRO

. Planejare prestâr contas;

. Controlare planejar recursos flnanceiros;

. Acompanhar ê êxecutar plânejamentos de recebimentos de vêrbês, doações, pagamento de despesas L)
e íorne(êdores. YX}

PREFEITURÀ DE
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GERENTE D[ SERVTçO t-ADMtNISTRAçÃO E SERVTçOS

. Controlar e plenejãr recursos mate aisehumanosi

. Observare corrigirnormâs sanitáriãsde saúde,limpêzã € asseio do €spãço fÍsicoi

. Contaolaí e suprir estoque de produtos de higiene e limpeza, materiais de escritóriq süprimentosde
informática, píodutos hortiÍrutitranjekos, gêneros âllmentíclos e outros;

. Controle detoda a rotina de recursos humanos com pagamentos de sàlários e ben€fí€ios reíerentês â

trêbalhâdorês: oriundos da populaÉo usuária e contrãtados em carátertemporário (inserÉo social)-

GERENTE DE SERVIçO I- MANUTENçÂO

. Controlare planejãÍ conserveçâo e mânut€nção pr€dlal;

. Controlar e planeiar oficinas com vivênciâs priíticas: consêrvação e manutenção no locâl;

. Acompanhar prestação de s€rviços de usuários selecionados pel. equipe técnica, para cont.âtêção
temporária € área dê conservâçâo e mânut€nção pr€dial.

arRlBUIçÕE5 LEGAISrOferecê suporte técnico ãoterênte de sêrviço notrabalho desenvolvldo pela proteção

social espêEial deallacomplexidade.

ÂRSENAIY^ ESPERÂNçÂ
DOM LUCIANO

Prestâr toda â assistênciâ necessária ao bom dêsempenho das ativídades desenvolvidas pelos

GERENTES DE SERVIçO I: SOCIAL, FINANCEIRO, ADMINISTEAçÂO E SERVIçOS E MANUTENçÂO;

Elaborâre emitir relâtórios e planilhas correspondentes à supervisão em que esta alocada;

Acompanhar e orientãr as atividad€s desenvolvidas p€lo Auxiliar Adm inistrâtivo;
Controlâr ê môíitorãr ã o diária do 5lSA.

a55!STENTES 50ClAl5

Acolher, recepcionar e ouvir o acolhido, - identificar e registrar as necessidad€s pessoais e sociais do

ldentiíicar demândas ê regístrálâs em instrumêntais apropriados - EstLrdo Sociâi;

Construir e acompanhôr o Plâno lídívidualde Âtendimento - Plajunto com o acolhido construindo

rRSItlÂt0AESPERÁ[(Á0omLucaanoPrdro 0ndesdeÂlmeida-Á550t1ÂçÀ0^55lil0t5SERill6
Rü.Dr Almeida tlmâ.900.llooca - ttP0116{-000'5áo Paulo - SP - Eraril
Td/ Fax (l l, 2292- m77 . tmail: âírenàldàespeíâícâ@sermig.org.bí . Site: ww.àrs.nâldà.sp€ên.a.o19 bÍ
SÊRltll6- Se izio ilissionarlo Giovanl . ÂR5E[ÂLt 0EtLA PÀCE . Pl.?rà Borgo 00Ía,61- 10152- Toriio - ltatia

um processo de sâída dâs ruãs;

Orientar lndividuâl/grupâl - auxiliar na construção de pÍoj€tos e escolha de estraté8ías para alcãn

da âutonomia e inserção sociâl;

."V)

4
PREFEITURA DE
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Constnrir juntô com os acolhidos o Rêgimento lnterno dos
situação de rua;

lmplantar e monitorar o Regimento Interno dos serviços de

seryiços de atendimento à populâção em

atendimento à população ern situãção de

Operacionalização de referência e .ontra referência àrticulação com serviços locais que permita
rêalizar e recêber encaminhamentos de acolhidos com resolutividade dã necessidade àpresentada;
Acompanhãmento e monitoramento dos encãminhânênros realizados;
Buscar contato com familiares ê/ou pessoas dê referênciaj

Visitâr em domicilio e hospitais,
ldentificar e encaminhar pêssoas conr peíil para inserção em PTR ou BPC;

lnserir em projetos/prosramas de capàcitação ê preparâçãô parâ o mLrndo do trabalho,
Elaborar relatórios ê íÍanutenção de prontuários,
DesenvolveÍ âtividades que estimulem o resgatê dos vínc!los familiarês e inúafãmiliãrês,
Encâminhaí o acolhido para provisão dê benefícios evêntuais eíâbelecidos pela LOAS Lel Orgânica
de Assistência Social:

Realizar grupos dê convívio em diferentes níveis, visando a inclusão social e a autonornia,
Executar os procedimentos pãrâ sepultãmento em casos de óbito sem referência familiaÍ.

ATRIBUIçõES LEGAIS: Os té€nicos êspeciâlDados dia são profissionâis de referênciâs pâra a equipe de
orientâdores socioêducativos em virtude do número de atendimentosr 1.400 acolhidos, diâ.

Acompanhar, oriêntâr ê distribuir ãtividãdes e norr.atizãção á êquipê dê oriêntadores

Participarde reuniões com a equipe técnicâ parã avãliação ê plânejamento dâs atividades
desenvolvidas pela eq!ipe de orientadores socioeducativosl
Averiguar queixas ou dênuncias sobre a violâção de normãs legais, dando lhes o encaminhamento
junto à equipe récnica,

Coordenar e monitorar a alimentação do SISA.

Os técnicos êspecializados noite são profissionais de refe.ênciâs para a equipe de
orientadores socioeducativos em virtude do númeÍo de atendimentos: 1.400 ãcolhidos, dia.

. Acompanhar, orientar e distribuir atividades ê normatização á equipe de orientadores
socioedLrcativos:

. Palricipar de reuniões com a equipe técnica parã avâliãção e planejamento das atividades
desenvolvidas pela equipe de orientadores socioeducativosi

ÂRSE[^L DÂ Ê§PÊnÀWA Dom Luciano Psdr0 L.lrndes d! Âlmeida - Â550ClAçÀ0 ASSII{0ES SERt{lG

Rua Dr. Álmeldâ Limô.900'ilooca'tEP01164-000 - 5ão Paulo - SP - 8íâsil
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Av€riguar qoeixâsou denuncias sobre aviolação de normas lêgâis, dândo-thes o encãminhamento
junto à equipe técnicà;
Coordenare monitorar e ãlimentãção do 5lSA.

ATRlBulçÕEs LEGAIS: Atuâ como instrutor de conteúdo especílico vottado para a área dê formação e
qualificação profl ssional.

Pãrticipação de reuniões ê avaliaçôêsjunto aos Gerentes de Serviços I ê êquipe técnica;
Atuar nô quãlidade de instrutor detreinamentos e outros eventos de igual naturezajunto a usuários
inseridos no protremâ de lnserção Sociâ|,

Controle, utilização e orienlôçõês a treinando referente aos equipamêntos e materiâis colocados a suà
disposição;
Definiro rotêiro dâs târefas e a escolhã do material necessiirio em conjunto com os treinados;
Ministrar e executar trabalhos dê alvenaria, concreto e outros mateíais, gui.tndo,se pordesênhos,
esquemas e especlficações, utilizando pro.essos e instrumentos pêrtinentes âoofi.io, muros, paredes

Ministrar e executar relãtivos á área de montaSêm, instalação e manutenção detubulações
hidráulicâs;
Ministrar e executar r€lêtivos á área de montagem, instalação e manutençâo detubulações elétricas;
Ministràrcurso dê pânificação e confeitâriâ com certificado;
Ministràr curso de construção civilcom cênficàçâo;
MinistÍàí.urso de informáticã rom certificação.

81

. Atuârcomo inírutorde conteúdo específico voltado àárea de formação e qualificãÉo profissioná|,
âtrâvés des târefas âbaixo citâdas.

. Planejere exe€utar plano de aulasteóricas e praticas conforme metodoloSia êstabelêcidâ;

. Oriêntarquãnto à grãde curricularj

. Buscaí elclarecêr conceitos ligôdos à consciênciâ âmbiêntalê e.ológica;

. Constíuir coletivâmente âs rêgràs de convivênciâ;

. Acompanhàmento ê orientação individual quanto aoconhecimento proÍissional;

. apli.âção de avâliação de conheclmentos;

. Controle ê orgânlração do estoquê;

. Controle e organlzação d€ €quipamentos;

. Controle e oígânização do ômbiênte; lL..

. Prepareção de relãtórios/dlário de classei I /

. Pro8ràmare Realizârvisitas extracurriculâres com ênfãse âo temô dô capacitâção píoíissionâi; YÉ

ÂR5tNAt DA t5PtRÂN(Á Dom turiaio Pedro itendcs d€ Atm?ida . AS50flÂ(Â0Â55ltl0ES5ERi,!tG
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QUANTIDÂDE FUr{çÃO
CARGÂ HORÁRIA
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HABTLIDAOES ATRIBUçÕ€S E COMPETÊI{C|ÂS
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ATR|SUlçÕES LEGAIS: OfereEe orientação sociâl e educativa junto âos usuários dê acordo com a proSramâção

ê orienteção técnicâ estabelecida.

D0[,1
ESPERANçA

Participar da5atividades nos progrâmas de treinamento êspeEíÍicos desênvoividos pelà parceriâ e o!
pelo município;
Realizâr levantâmênto de dados para o planeiamento das áçõês dê capacitação e

Atuar deforma a fornêcer informações ao serviço socialpara a melhoria dos cursos propostos.

Desenvolvimento dê âtividades socioêducativas parâ o Íortelecimento da sociebilidadê;
Elaborar um plano deTrâbalho de atividôde5 â serem êxecutâdasjunto aos usuários;

Desenvolvimento de atividades de convívio sociâ1, estimulando â participação em ãtividâdes nâ rede
publica e prívãda;

Estimular à participãção dos usuários nas ações do cotidlano nos serviços de atendimento a população
em situação de rua e responsabilização p€lo cuidado do espâço Íísico;
Estimular rêspeito âo espaço do outro;
Reelizar atlvidãdes de convívio e de organizãção dã vidâ cotidiana;
lncentivo a organização dos pert€nces dos usuários, hábitos de higiene, cuidãdos pessoâis e outros
aprendizados;
Desenvolver atividades de orienteção ao mercado de trabalho;
oesenvolveí àtividôdes de incentivo a ãutonomiâ;
EstimulaÍo convívio pecíflco entre os usuários;

Conúolâr â entradã e sâída de usLrários através de sistemã informatizadoj
Acompanhar, supervisionãr e oÍientaro processo de alimentação dos usuáriosi

Guerdar as roupas do usuário (bagâgeiro);

Mânteí relatórios de oco.rências/queixâs dos usuários paíâ encaminhar parà êquipe técnico_

administrativa;
Oíientações ê esclãrecim€ntos quanto ao serviço oferecido;

Reghtro de acolhida no SlSAj

Execúãr demais târefâs correlatas à função quando nêcêssárias e a crhério dê seu superior

hieíárquico.

AÍRl8UtçÔEs LEGAIs: Oferece orientação social e educativa iunto aos usuários de âcordo com a

e o.iêntação técnica estabelecida.

. Oesenvolvimento de atividades socioêducâtÍvas pára o fortalecimento da sociâbilidadej

. Elaborar um plano de Írabalho de atividades e seíem executadasjunto aos usuários;

proSremeção

lv,
1./

x-L

Áfl5EtlÁt 0À tSPÊRÂ (ÂDontucianopcdío endesdeAlm.idâ À550tlACÀolSSltl0ESsÊRMl6

Rua0r.^lmsidal.lma.900.Llooca-ttP03ló{'000-SáoPâulo-SP-8íatil
l.l/ Fôr (11) 2292.0917 . tmârl: ârsenaldâlsp!Íanca@seííl9.or9 br . Sit.: w,.ârsenàldaespeÍanca.oÍg br
SERMIG.ServizloMassionaíioGlovôni-ARStflÂtEDtl.tÂPltÊ-Phlrâ8or9o0orâ.61'101t2'Torim-ltàlla

PREFEITURA DE

sÃoPAUro
ô<o<riÍ.r^.^_"'

QUAI{TIDADE FUNçÂO
CARGA HONÁRN

SEMANÂL
roRMAçÃo

8 oBt€NÍÂDoR sócto EDUcarvo-Dra 40h MÉDro

HABI,|DADES ÀTRrBUrçôEs E coMpErÊNctÂs

qUANTIDADE FUr{çÃo
CAR6A HOMRIA

§EMÂNÂT
FoRMAçÃo

15 oRtENTADoR sócro EDUcartvo NolrE 40h MEDIO

HABtuoaoEs arRtBulçÕEs E coMpETÊÍ{ctas
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Desênvolvimento de atividadês de coôvívio social, estimutàndo a partjcipação em atiüdades na rede
publicâ e privãdâ;

Estimular à participação dos usuários nas açôes do cotidiano nos serviços de âtendimênto a população
êm situação de rua e r€sponsâbilização pelo cuidâdo do espeço físi€o;
Estimular respeito ao espaÇo do outro;
Realazar atividades de eonvívio e dê orSanizaçãoda vida cotidianô;
lncêntivo a organiração dos pertênces dos usuários, hábitos dê higiêne, cuidados pessoais ê outros

Oesenvolvêr átividades de orientação ao mercado detrabalho;
Desênvolver atividâdes dê incêntivo à autonomia;
tstimular o convívio pacífico êntre os usuários;
Cont.olar a entrâda e saída de usuários através de sistema informatizado;
Acompanhar, supervisionâre orientar o processo de âlimêntação dos usuárlos;
Guardar as roupas do usuário (bâgageiro);

Mantêr relatórios de ocoÍrênciâs/queixas dos usuários pãrâ êncaminhar para equipe técni.o-

Oriêntações e esclarecimentos quanto ao serviço oíerecido;
Registro dê acolhida no SISÂ;

Executar demais tarefas corr€latas à função quando necessárias e a critério de seu superior
hierárquico.

Manter os arquivos de formulários, documentos, oÍícios, planilhas e rêlatóíios âdministrativos ou
técni€os, correspondentês a supervisão em que esta alocãdo, estândo atualizados e organizados;

Digitação de relâtórios gerenciãis,

Op€rar equipementos de fotocópiâs, fex e impressorôs;

Manter a divisão abastecida de matêriais dê escritório necessários ao andamento das tãrêfas;

Prepârar, conferir ê enviêr requisições divêrsasi

Âtender e fazer ligações telefôni.as,
Re.€beÍ e distribuir ã €orrespondência;
Prepãrar e enviar a correspondência;
Auriliâr na compra de materiais em geral e gênero alimentÍcios necessários ao des€nvolvimento das

âtividades;
Auxil;ar no €ontrolê de €stoque;
ReãlizâÍ cotação de pÍeço de Ínateriais diversos;

Reâlizãção de toda a rotinâ de recurso! húmanos com pagamentos de salários e benefícios
referent€s: trabãlhadorês orlLrndos dâ pôpulâção usuária e contrátâdos êm caráter temporário
(inserção social)j
Auxiliàr pagamêntos a fornecedor€s e prestãdores de serviços;

Prestâr toda â assistência necessária ào bom desempenho dâs atividades desênvolvidâs
GERENIES DE SERVIçO I:sOCIÀ. TINANCEIRO, ADMINISTRAçÁO E SERVIçO E MANUTENçÂO,

AÍRlBUrçóEs tEGAlSr Executa serviços a área adminlstretlvâ e dê apoÍo âo desenvolvimento do servlço §ob

oriêntação do Gerente.

t:!lRSEtlÁt DA ESPEnÀll(Â Dom LuclanoPedíô M.nd.s de Alm€ida- ASS0CIAçÀ0 ÂSSII0ES 5ERMl6
nuaDr.Àlmeada tlma.900- oocâ -ttP01161.000.S,o Pôulo 5P Br.til
Ielll à\ Í1ll ?292.0917 - EnatlaErnãld.?sp€ranc.@icrmlg or9 br - 5it€, wsw.ãR€raldacsp*anca.oq.br
StiMl6 - seívi!io istio,tario 6iovàni- ARSE[^tt 0ttL PAtt - Piarzâ 80rgo 06ra,6l -]0152- Toriio - ltalia

PREFEITURA DE

sÃopauto
asslsÍÉN.rô <ô.r^'

QUAI{TIDÂDE ruxçÃo CÂBGA XORÁRIA
SÊMAÍ{ÂL

FoRMAçÃo

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40h MEDIO

HABTLtDAoES ATRTBUIçôÊs E coMpErÊllclas
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arRlBUlçÕEs tEGAIS: Executã sêrviços de higienlzação, limpeza, aÍrumação e mânutenção. Auxiliã
pr€pâração de reÍeiçõet zelâ e vigia o êspaço fí'ico do seÍvlço.

ARsExÂtDIESPERÂI|(^DomLücianoPcdroltsnde!deAlm€ida-ÀSS0CIÂ$0rsstltotsSÊRt{tG
nu! Dr llm€ida tima.900 - iloocâ - CEP01164'000 ' 5ào P.ulo'5P - Erasil
Tel/tax ( 11) 2292-09ii - Emarl: ãl§€naldaespcr.0.a@s?rml9.oÍ9. bí . Sltc www.âlsenâldâespeÍâncâ.oq.br
Stn 6 ' s.ívúio ilissionaío Gioyani- ARSIilÂLÊ 0tttlP^tt.Piâ,zâ Sorgo 0orâ,61. !0!52'Torino'ltàlià

. Responsávêl p€lâ higi€ne e mênut€nção física do espâço físico dos serviços dê atendimento á
população em situaÇão de ruaj

. Eíimular a participação dos usuários nas ações do cotidiano nos seNiços de ãtendimento á população
êm situação de rua e responsabili2ãção pelo cuidado do espâçofÍsaco;

. Estimularo respeito ao espaço do outro;

. Auxiliar no prêparodas refeiçôes;

. Executar limpezâ dos utensílios e do ambiente;

. Organizâí os produtos íêcebidosde ôcordo com a datâ devalidôde, normasda COvlSA € orientações;

. Exe.utar dêmais tarefas correlatas á função quando necessárias e a crltério de seu superíor
hierárquico;

. Realizar trabâlhos de serviços gêrais nas áreas internas e eKernas do serviço,

. Realirar hiSlênização dos leitos, dormitórios ê banhêiros;

. auxiliar no bâga8êiro;

. R€ãlizâr.ar8ê e dêscargâ de materiais;

. Realizãr atividãdes de consêrvação predial;

. Auxiliar na higienização de roupas de cãma, bânho ê pessoál;

. Retirada de lixo pôra o localde coleta-

Adicior,d/mente dea|iocott,os qu. corraornos Po,a ô deszrrvotulmento das otturdodes com os meírbtos dd ,.

FÍoterniddde dd Espcrunça. compotto por z Rallgíosos e 3 Mlssionóíios, sendo que um deles é o vlcc Dirctot lft
l/Ptesidente do AssoctÀçÃo AsstNDEs sERMtc. 
^J(.l,

ã
PREFEITURA DE

sÃoPAUro
ÀsstsrÊNctÂ soarÀr

QUANTIDAOE FUÍÍçÃo CARGA HORÁRIA
FoRMAção

56 AGENTE OPERACIONAL 40h ALFABETIZADO

HABTUDAoES ÂTRtBulçôEs E coMpEÍÊI{ctÁs
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5.9.2 Eapecif6âÍ a dinribuição dos profissionaii para â opeÍâcion.lização e gEstão do sêrviço pâre a
garàntaa dos rêsuhados ê meta§ pÍopo3tas

1 GERENTE DT

sERVtçO t.
sERVrçO SOCTAL 08:00 ás 17:00 SEGUNDAASEtrTA

HORARIO FLEXIEII.IZADO DE

ACOROO NÊCTSSIOADE DO

5ERVtçOTNCLUtStVE FtNAtS DE

SEMANA E FÉRIÂDOS

1 GERENTE DE

sERVtçO r-
ADMINISTRACÃO 08:00 ás 17:00 SEGUNDAA 5EXTA

HORÂRIO FIEXIBITIZADO DE

ACORDO NECESSIDADE DO

sERVtçO tNCLUSTVE FlNArs Dr
SEMANA E FERIADOS

1 GERENTE DE

sEsVlçO r -

MANUTENCÃO 08:00 á§ 17r00 SEGUNDAA SEXTA

HORARIO FL€XISII.IZADO DE

ACORDO NECESSIDADE DO

sERVtçO TNCLUStVE FtNAtS DE

SEMANA E FERIADOS

1 GERENTE DE

SERVtçO r-
FINANÇAS 08:00 ás 17:00 SEGUNDA A SEXTA

1 ASSISfENTE

TÉcNtco sERVIÇo

soctaL 08:00 ás 17:00 SÊGUNDAA SEXTA

HORARIO fLEXIBITIZADO DE

ACORDO NECESSIDADE OO

sERVrÇO TNCLUStVE FtNAtS DE

SEMANA E FESIAOOS

2 ASSISfENTE

TÉCNICO 08:00 ás 17:00 SEGUNDA A SÉXTA

11
ASSISTENTE SOCIAL 07:00 á! 13:00 SEGUNDAA SEXTA

3
ASSISTENTE SOCIAL 09:00 ás 15:00 SEGUNDAASEXTA

2
ASSISTENTE SOCIAL 13:00 ás 19r00 SEGUNDA A SEXTA

3
ASSISTENTE SOCIAL 15r00 ás 21:00 SEGUNDAA sEXTA

2

TÉCNICO

ESPECIALIZADO -

DIA 08:30 ás 20:30 12x36

2

TÉcNrco
ESPECIALIZADO.

NOITE 20:30 ás 08:30 72x36

tSPtRAtiç^ Dom tuciano Pcdío tleid€s d€ Atncid. . Â550tlÀ(À0 ÂsStiloES StRítGA85[*AL D^ tSPtRAtiç^ Dom tuciano Pcdío tleid€s d€ Atncid. . Â5s0fl4(À0 ÂsStiloES StRítG
flua Dr Álm€ida Uma, 900 , iroo€a , tEP 0í60 -000 Sào pauto- Sp- Brasit
Iev Far (l l) 2292-0977 . tma il: !rsenaldaesprrâncôGJsermtq.oíg. br - Si!e: v,rlw âírrnâtdà€spúànca.org.br
StRi,ll6 . Seírlzlo MisíonaÍlo 6iovani.ÂRSE[ttt DttLÀ pAtt . pia.za Borgo l)ora.6] - 1015t- Toriio -ltatià

PREFEITURA DE

sÃoPAUro
ÂsstsrÊNctÀ soctÂt

85

QUÂtíI FUxçIo HoúRlo
INÂEÀLtIO

DlÂs 0a sEM^xÂ

I
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ÂRSÊ[Ât DA ISPERTIçÁoom Lucianopedro ilgndes dc Atmeida . ASSoC|Á(ÂoTSS| 0ESSER]It6
Ruà0r Almoida timi.900.Moocà ttP03t64-000 5ào pauto- Sp - Bra5it
IellfàÍ (11)ZZ92-0977 - Emall: âí5enãldaesporâíca@sermt9.or9.bl - Site, w*w a lsenatdaespelanca ory.br
S!Rill6 - SúvtioilissionarioGiovani- A[5tIÀlt Í)tLtÁpltE, piazua Borgo00r..61.10t52-Íorino.lrataa

PREFEITURÂ DE

SÃoPAULo
assrsrÉNctÀ socrÀr

1
TÉcNrco

ESPECIALIZADO

NÍVEL MÉDIo 06:00 ás 14:00 6X1 sAB/DoM DAS 07ro0 Ás 12:oo

1
TÉCNICO

ESPECTALTZÂOO

NÍVEI MÉDIo 07:00 ás 16:00 SEGUNDAA SEXTA

1
IÉCNICO

ESPEC|AI-|ZÂDO

NívEL MÉDIo 07:30 ás 15:3O 6X1 5AB/DOM DASOT:OO ÁS 12:oo

5
TÉCNICO

ESPECIALIZADO

NÍVEL MÉDIo 08:00 ás 17:00 SEGUNDAA sEXTA

1
TÉcNrco

ESPECIALIZADO

NÍVEL MÉDIo 12:00 ás 21:00 SEGUNDAA SEXTA

1 TÉcNrco
ESPECíFICO 09:00 ás 15:00 SEGUNDAA SEXTA

1

ORIENTADOR

sóclo EDUcÂTtvo
ola 11:00 Á5 ú:00 6X1 5AB/DOM DAS 11:OOÁs 16:00

1

ORIENIADOR

sóclo EDUcAÍtvo
DIA 12r0O ás 20:00 6X1 SAB/DOM DAS 12r00 ÁS 17r00

6
ORIENTADOR

sócto EDUcaTtvo
DIA 14:00 ás 22:00 6X1 sAB/DoM DAs 17:00 Ás 22:oo

13
ORITNTADOR

5oclo EoucaTtvo
- NOtlE 20:30 ás 08:30 12X36

2 ORIENTADOR

soclo EDUcATtvo
. NOITE 23:oo ás 1100 12X36

2

ADMINISTRATIVO 07:00 ás 16:00 5TGUNDA A SEXTA

Âux -tÂR
ÀDMINISTMTIVO 08:00 ás 17:00 SEGUNDAA SEXTA

1 AUXITIÂR

ÂDMINISTRATIVO 09:00 ás 18:00 SE6UNDAÂsETTA

1 AGENIE
OPERACIONAL 06:00 ás 14:00 6X1 sÂB/Dotú DAs 06:00 Ás 11:00
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1 AGENTE

OPERACIONAL 06:00 ás 18:00 12X36

ti
x

5 AGENTE

OPERACIONAL 07:00 ás 15:00 6X1 sAB/DOM DÂS 07:OO /íS U:00

9 AGENTE

OPERACIONAI. 07:30 ás 1s:30 6X1 SAB/DOM DAS 07:00 ÁS 12 00

12 AGENTE

OPERÂCIONAL 0a:00 ás 17:00 SEGUNOA A SEXTA

1 AGENTE

OPERACIONAT 09:00 ás 18:00 SEGUNOA A SÉXTA

3 AGENTE

OPERACIONAL 09:00 ás 21:00 12X36

?
AGENIE

OP€RACIONAL 1O:OO á\22:OO 12X36

2
AGENTE

OPERACIONAL 11i00 ás 23:00 12X36

6 AGENTE

OPERACIONAL 12i00 ás 21:00 SEGUNDA A SEXTA

1 AGENfE
OPERACIONAL 74:OO ás 22tOO 6X1 saB/ooM DÂs 17:oo Ás 22:oo

t AGENlÊ
OPERACIONAL 15:00 ás 23:00 6X1 SAB/DoM DAS 18:Oo Ás 23:00

1
AGENÍE

OPERACIONAL 16:00 ás 00:20 6X1

6 AGENTE

OPERACIONAL 20r00 ás 08:00 12X36

ÀRSt[AL 0Â aSPtf,AN(A oom tuclôno Psdío ileflderde 
^lneida 

À5S0ClÂ(À0ÂSSlll0ESSERttlG

nua 0í tlm€ida tlmà,900 . Irloo.ô . CEP01164 000. Sào P.ulo - SP - Bíasil
Tel/Fax (11) 2292.0977 . Im. il: .6enôlda€sp€r.nca@se.mi9.org br . slt€: wÍ rís€n.ld.espc.aicã-oÍg.hr
5ERMI6.SeíylrloMi§lioíôrioGiflâni-ÁRSINÂlt0ELtÂPtlt'PialrôBorgoDoíâ,61.10152-Toíno-ltalla

PREFEITURA DE

sÃopluro
ÀssrsÍÊNcta sôrrÂt
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7 - PIANO DE APLTCAçÃO DOS RECURSOS DA PARCÉR|A

A ASSOCIAçÃO ASSINDES SERMIG gerencia os recursos.ecebidos por intermédio do convênio
flrmado com a PreÍeitura da Cidade de São Paulo, mediante crédito na contâ corrente 22.818-4, da
Agência 1511-3, do Bãnco do 8râsil, situada à Avenida Pâes de Earros, 14OO- Mooca.

Conforme previsto no § 4 do artigo 63, da Portaria 55/SMADS/2017, está prevista a utilização de
cheques e vâlorês em espécie em determinadâs situâçôes, desde que considêradas no plâno de
trabalho e justificada á impossibilidade física de pâgâmento acontêcêr mediante trãnsferência
eletrônica.

EspeciÍicamente em relação à emissão de cheques, esta é Íeita para pagamento de salários e
rescisões da equipe dê rêinserção (verificar explicação contida no item INSERçÃO PRODUTIVA -
6ERAçÃO DE RÉNDA) e dê colâboradores recém-contratados com conta corrente ainda não ativa,
bem como de vâle transporte de colaboradorês rêcém contratados, compra dê vale transpoÍte para

os âcolhidos do Programa Trebalho Novo e fundo fixo no valor mensel de até RS 6.000,00 {seis mil
rêais), utllizado para despêsãs emergenciais, principalmente no setor da manutenção.

No quê diz respeito a pagamentos relacionados à pessoal, estes contemplâm duas situações
principâis:

a) pogomentos rcÍerentes o odiontomentos, solóÍios, Íétios e rcscisões. estes são realizâdos
mêdiante arquivo bancário gerado pelo sistema do Banco do Bíâsil, com crédito nâ conta
corrente ativa do colaborador.

b) pogomentos coÍrespondentes o pensões a/imertlcioi: êstes são realizados mediante crédito na

conta corrênte desiSnada pelo Juiz.

Oe outra parte, quanto aos pagamentos feitos a Íornecedoreg, estes são realizados viâ boleto
bancário, transfeÍências (crédito em conta de titularidadê do fornecedor) ou cheque, quando da

impossibilidade das duas pÍimeiras opções.

7.1 De$rição de reaeitas êxpressâs pelo valoÍ do aonvênio, (dê âco.do com o vâlor inroÍmado no
lnstrumental paaa lnstalação de PaÍaeria porTêrmo dê Colâboração)

7.1,1 vâlor M€n9al: RS 7a2.165,77 - obsêrvação: valor mensal âpontado com isenÉo de cota
patronale PlS. (*)

(a) Neste ponto, @bê dctescêntot quê o íeÍerido valor coffesponde exotomeote oo repo§se nentol otuolnene p.otlcddo,

ou seid, ní@ esto cot siderudo, atie outíos ttent o oplicaçõo do percent@l dê rcofuste (k soláaas, em decoÍÍêncb do
clissídio @letiv4 Uevlsto porc morço de 2079, ben como os rcolustes dds torlJas d2 seNiços público,, P ncipolmente

óguo, ene.qio elétto e qis, este úhiho prclisto poru mio de 2019.

7.1.2 ValorAnual: RS 9.385.989,24

7.1.3 ValoÍ Íotal da Parce.ia: RS 46.929.946,20

M.
7.2 Descrição des despesâs dos Gustos dirêtos e indiretos (o valor total da patceria deve sêr de ly

acordo com . Planllha ReÍerênclalde Custo dos Serviços, elaboÍada pela SMADS) X-\

Àf,StNÀt 0À E5PE8ÁÍ'lçÁ Dom tuciaí0 PedÍo Msidesde Almeida AS50flA[À0A5SlN0t5 5ERMl6
R!àDr armeidaLima.eoo Moo.à rrp01164000-5áopauro,5p-BÍasir E.- 

*

Ieurài (rr)zzez 0e77 tmair a,sen.rdaesp0Ían.à@'ermis oq b, .5it? ú*w es?nardaespeÍàio o,s ul IEEiE!I!!4-D-E
sERM16.súvDio Missionario Giovi ni - Afls [N^LE DttlaPACI ' Piaaà 80.90 0ôrô.61 I0152 Tor no ltàlü SAO PAULO

a§§r§lrN.rÀ <ô.r^t
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PÍêvlrâo des OêrDês !o. Cult6

E

I

coDtGo § xÀnPoroclA

OESPESAS OBRIGATóR A5 OÁ CONV ENçÀO COLEÍ VA

OD ALIMENTÂçÃO 203.812,12

MATERIÂL 50C O ÉDUCATIVO 18 s3t73

Bnôrdc-? óioroküátu,ki
eá,6hàd!rc5idudd w66,+r(Equpaí. ôd€pÍ.rçãôhdrvtmr),

F!o Go Brlto,d!6ll.oe

94.144,04

oo

Óqaf<.L.4lofuodo.*i"19!d"fu|Ãôd
rudõ MrnúNo 0rÉ@ú2õ13

lRSEltÁt0AtSPERÁ[çÂ0omIuclânoPedro snd.sdeÁlmelda.ÂSS0ClÀçÁ0ÂSSl!l0tSStflMl6
RüaDr Almpid. tim.. 900 . Mooca - ttP 01161,000 . 5ào Paulo- SP - &asit
Íêl/ F.x (11) 2292.0971 - fmâ il: a 6enàldàesperanc.@soÍmiq.oÍg.bl Site: ww.àí§enãldã.sp*anca.orq br
SERMl6.Servizl0 Misslonàrlo6iovâni'ÁRSEflÂtt DEtLAPAtt - Piar!à Eorgo 0ora,61- 10152- Ioriio,ltalh

[^

4
§

PREFEIÍURA DE

sÃo PAUro
ÂsststÉNcrÀ §a).rÀr

Às5o(nçÃo assrnDls SERMTG

ARSENAT OA E5PEiAIIçÁ

@Maüo DÉ rEir@ À rotuucÁo ãM struado oE iu^
EDÍÍÂL

NI PROCESSO OE CELEBNAçÃO

Nr rERMo ot coLA8oiÀçÂo

OsC SEM ISENçÂO COÍÂ PÁTRONÁL

OSC COM ISEN(ÃO COÍA PÂTRONÁL

osc coM tsENçÀo coTA paTRoNALE p s

ifcEtTÂ5

VALORMÉNSALOERÉPAsSE 742-l6tf'

TOÍÂL OO R€PÀSSE MÉ"SAL

Velor dê contBpãrtidâ em BENS

vãlor d. Contrâlaôd3 êh sERvtCos 17.024,02

Valor de Conrraparrid. em RECLIRSOS FINÂNCEIROS 9,61q61

ssoal e Encarpos Belaclon

pREvlsÃo oE REcEtÍas E DEspEsAs pRD

IIII{S DT DESPESÂ§ ILDOI

]42.ús 71
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CUSIOs DIREÍO5 - RêmunêÊdo dê i.dE6 ttutu.G
C.AR6O lDes@.t kdividtôth.nt t

5.012"25

5.012,25

s.aD,2s

2.763,0)
A§SISTENTE ÍC'{ ICO 2.163,09

ASSiSTENTEIÉCN]CO

2-*L,26
ÍcNtco 2 E)L,26
TÉciltco 2.901,26

TÉCNICO 2.901,26

2.9O1\26

TÉCNrcO 2.90t,26
ÍÊcN co
ÍÉcN co 2 901,26

TÉcN co 2.941,26

TÉCNICO 2901,26
TÉCNICO

ÍÉcNrco 2.9t)t,26
ÍÉcNtco 2.q\,26
ÍÉcN co 2.qn\26
'IÉcNtco 2.901,26

ÍÉcNlco 2.91)L,26

ÍÉcN co 2.qi-26
ÍÉcNtco 2.$1,26

TÉcÍrco EsPtclaLtzaDo ola
ÍÉcNtco EsP Eclau?ÁDo otÂ

ÍcN coEsPEcaLl2Âoo NolrE
TÉCN|CO ESPICIAL|ZÂOO ilOrTE

ÍÉcN rco EsPEcrÂuzÂoo NívtL MÉDo 7 430,1L

TÉCNIcO ESPEcIÂLIzÂDo NÍVEL MÉo o
ÍÊcNICo E5PECIALIZADo N ÍvEL MÉDIo
rÉcNrco E5PEcrauzaDo NÍvEL MÉDro
TÉCNIcO ESPEcIÂ!zÁDo NÍv€L MÉDIo

TÉcN]co ÊsPEcIÁL zADo NívEL MÉDIo
ÍÉcNrco EspEcraLrzÁDo N ÍvÊL MÉDio
TÉCNICO EsPECIAuzÀDo NÍvEL MÉoIo 2.43D,77

TÉCN]cO EsPEc AUzÁDo NÍVELMÉD]o

TÉcNtcoESPEcíFtco 2.741,63

oRttNTÂooR soclo EolJcaÍivo ota 1.667,56

OR ENTADOR SOCIO EOUCATIVO OA
oilEiÍTADoR socto ÉDUc,alrvo DtÂ 1.657,56

ORIENTÂDOR SOCIO EOLJCÁTIVO OIA

OR]ENÍAOOR SOCIO EOUCATIVO OIA 1.667,56

OR ENTADOR SOCIO EDUCATIVO OIÀ

oRtENTAmR SOCTO EDrrCÂTtVO OtA

rRSEIÂt 0A tSPÊR^[(r oom Lusiano Pedíoitendcs de atm0ida. Â5s00ÂçÀ0 tss[i0ts 5[RMt6
Ruô0r Álmelda Lima, 900 - fiooca -(tP01161-000, Sôo Paulo - SP - Brasit
ÍellFâx(11)2292.09r-Emâll:alrenôlda?!p€ranc.@seími9.o19.br.5itr:ÍlNwal§€naldaerperâícà.0.g.ôr
5ERlllG - seÍvirio ili!sionano Giovani- ÂR5EllÂLt 0EtLAPAtt Piàzra 8úqo Dúô.61.10152- Íorino.ltatia
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91

OR ENTÂOORSOCLO ÉDUCÀTIVO NO IE ull6 2.501,34
oRtEftTÂooR 50clo tou(anvo itotTE 1À36 7.n!,34
ORIENTÀDOR SOCIO EDUCATIVO NOITE 12X36 2.5O134
OR ENTÂDORSOC O EDUCATIVO NO TÊ

ORIENTADORsOCIO EOUCÂT VO NOITE 12X36 2.501,34
ENÍAOOR SOCIO EOUCÁTIVO NOITE 12X36

NTAOOR 50CrO totrÁM I{otTE 12x36 2.5O134
ÊNÍADOR SOCIO EDUCA'VO NOITT

NTÂDOR sOCIO EOUCâTIVO NOITE

NÍÂDORSOC O EDUCAIIVO NO TE

ORIENÍADORSOCIO EDIJCÂTIVO NO ÍE 2.5O134
oRtÉNTADOR 50CtO EoUCÀT|VO NOllt 2.50134
oRttNTÁmR socto ED(,cÂrvo NotIf 2.501:t!
ORIÉNÍADOR SOCIO EDUCÂTIVO NOIII 12X36 250!34
ORIENTÀDOR sOCIO EOUCATIVO NOITE

AUX UARADMIN SÍRAI VO

ÁUXIUAR ADMINISTRATJVO 1533,13
AL'XIUÀR ADMINISIIÀIIVO
AUXILIARADMINISMANVO 1.534,13
AUX LARAOMINISTRATIVO

AUX]I]AR ÂOM NISTRATIVO 1$A,B
AUXIUÂR ADM]NLSTIÂTIVO

1.160,02

1.160,02

I t$,o2

L.t@,o2

1.160,02

LL@,O2

1.160,02

tRSt[rL 0A TSPERÁn(A0om türiâno pedro itendes d. Atm0idô. Â5S0CtÀçÀ0 A5SNDES StRüt6
RuàDr.Almeida Lim..900.Í{o0cô -tIP01164-000, Sào pauto - Sp Brasit
Iú|IF àx Í111?292-0971 .Enatl:arssnâldársporanca@rermt9.org.br - Strer Bwü âlse.aldaesp€rô.ca org.br
5tRlllG - S.ruDio Misriona do Giovani- ARstil^tt 0tLtÂ PÂtt - Phrz. Borgo oora, ó1- l0t5z . Iorino ,ltalà

ir\í
$,\

§
PREFEITURA DE
sÃoPAUro
asststÊNcrÀ soctÀt
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ÁRStIÁtDA ESPERÂnçÂ Dom tuciano Pedío ilendes de Àrmeida rSS0tlAçÀ0ÂSSril0ÊSSERl.ll6
RuiDr Almeida lima.900-ü@câ tEP01161-000' 5ào Pauh' 5P' Brôsil
TeU râx (11) 2292'0977 . t ma ll, arsenaldaespera ncà@sermlg o{ br . Srte: eew aB€na ld..spúancã.org.b.
5tRUlG.s€reizio Missionario Giovaíi -^RSE lLf 0EtLAPÂtt Piaaà Borgo Doía,61- l0l52 - Toriío - ltalh

PREFEITURA DE

sÃoPAUr.o

1.160,02

r.L$,42

1.160,02

1 160,02

1.160,02

1 160,02

ÍOÍAT OE TRABÂLHADORÚ t26

CUsTOs DnETOS - Desp.s- ob.lEàtória lDr tol!â dê l.i ou @do oü @nEnção @leüE d. trú.|ào:

vaLEAUMENTAçÃo FUNcloNÁRlos
sE6uRo DEVTDA FUNc oNÁRtos

coNvÊN ro oDoNÍoLó6rco FUNc oNÁR os 3 131,34

cusÍo§ olÍlEÍos - Fúndo Púüloíado
VÂLOR TOTÀL DA FOIHÀ DE PAGÀMENTO

27,51 53.19159
úr úan -na 6htu2tsn úJ*aúNNtu

oEscRrçÃo

3 BENS

5

s PRODTIçÃO OÀ TOLHÂ O€ PÂ6,ÀMENTO

5 SISTENTIA DE GúTÃo 0E RH (folha de Dãsamênlo) ra51,92

sÉGuRADoM DÉ vEÍcuLo5 733,13

ucENcraMaNTo DE vEÍculos

üt"F'Pq@raqrcdtr

Nomê do Presidentê ou ProcuradorouGerentê dô
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7.3 Descrição das Dêspêsas quê seÉo rateadast não se apllca

8 OPçÃo POR VERBA DE tMPtaNTAçÃO (nos têrmos dos artigos 104 a 108 da tnstrução
03/SMADS/2018)

8.1. ( X ) não solicita re i verbã de implantação
8.2. ( ) solicitarei verba de implantação no vâlor estimado de: RS

Normativa

À

s'

lflSEilAt D^ tSPERltt(t oon tuchno Pedro lend.s de 

^tm€ida 

. 15s0fl^(40 ASS|I0[S Stlt{tc
Ruâ Dr.llm€ida Lin..900 - Uoocô. tEP0lló4-000.5ôo p.uto - Sp. Brarit
Ie[Fax(l ?292-0977.tmâil:a6enaldàesper.nca@sormtg.ôrg.hr.5irs:yilrr.àrsenatda€speÍanca.org.br
SERMIG - s€rvlzao Misíonirio 6iov.rt.ÂRsEliÂLt ottLÀPACE - piàrrâ Borqo 00ra,6t - 10152 - Íorim -ltalta

PREFEITURA DE

5AO PAUTO
À§gt5ÍÊNcra sÕctÀt
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9- CONTRAPARTIOAS
OEMOSTRÂTIVO DE CONTRAPARTIDAs

coMuo 4 erurcot À PoPoúçÁo EM sroÁçÀo q€ !t!4
ABSTNÀ M BPEMXçq

rr{sMrp6/r013
Nr piocÉsso DC (En0RÂcro
N! PiOaESO 0{ Pitsr çÃo*coffia§
N' r€wo * cou&MçÁo

[rldrinasê eouioamenros de dEos

MouiaêêoÚoãmêntosadmfl{|dvào

MóveÉeuténírotdê ózinha e pâdadâ

MóveC ê úrênsi'os seÍ,!heri!

Móve : e ú1êní ô!s adejogÔs

M;.d" tu-id*b*P-**d-o

I NldocPÊ, @w6,!Lú

:-4-l=ê*
ÂRsENÂL0AtSPERÀllCADomtuciônopedÍollendesd?Álmeida-ASS0tlÂ(ÀoÁSSll{oESSIRM16
Rúa Dr Âlmeada LIma.900 - Mooca - IEP0]164_000 _ 5ào Pauto _ SP _ 8ra5il

ÍeuFax(l1)2292_09i7 _ Email:ars€nôlda€sPeranca@sermlg.org bl -site: wwví.aBenaldêesperanca o19 bÍ
SERMI6 -SeívizloMissionaíio6aovâni_ AnSEÍlÂLE DtLtÁPÁtE - Piazza Eorgo DoÍa, 61 _ 10152 ' Torino _ ltaliã
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10 - QUAORO OE DESEMEOTSO PARA O EXERCíCIO EM qUE S€ú FIRMAOA PARCERIA

10.1. PáÍcela únicâ
10.1.1. Valor da Verba de lmplantação: RS 0,00
10.1.2. Contrapartidas em bêns üâneiro): RS 1.597.008,57
10.1.3. Contrapartidas em Serviços (mensalmente): RS 17.028,02
10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (mensâlmênte): RS 8.610,61

10.2. Parcêlas mensais (re8istrâr âs parcelas referentes ao exercicio civil, compreendendo o mês
prêvisto para início da parceria e o último mês do exêr€ício em curso).

PARCELAS
VALOR DO

REPASSE

CONTRAPARTIDA

ÉM RECURSOS

TINANCEIROS

CONTRAPARTIDA
EM BENS

CONINAPRATIDA
EM SERV|çOS

1s 742.L65,'17 8.610,61 1.S97.008,57 L7.O2A,O2

782.765,77 8.610,61 0,00 17.024,02

3ê 182.L65;1'7 8.610,61 0,00 t7.o28,O2

4? 182.165,71 8.610,61 0,00 77.O24,O2

53 782.165,77 a.610,61 0,00 !7.O28,O2

6ê 782.!65,77 8.610,61 0,00 fi.o24,o2

7? 742.L65,77 8.610,6L 0,00 !7.O2A,O2

8e
'182.165,77 8.610,61 0,00 r1.02a,o2

9ê 781.!65,71 8.610,61 0,00 D.O2A,O2

10i 7a2.165,77 8.610,61 0,00 77.028,02

11. 182.t65,17 8.610,51 0,00 fi.o2a,o2

122 742.765,77 8.610,61 0,00 17.078,02

TOÍAt- 9.385.989,24 to3.327,32 1.597.008,s7 ?-04.336,24

Obi: A partir do exêrcicio civil sêguint€ serão 12 Parcelas de iguâlvalor até o penúltimo exercício. No Último

€,Grcício sêíão refêGntes ao número de parcelâs entrê o primêiro mê§ e o mês de término de vlCêncià darl
parcerià. .j(xl,I

l'

IRSE[Át0AtSPERA[çÂDom LurhnoPedrollendesde^lmslda. A550tlAçÀ0ASStll0tS StaMI6
Rua0í.Alneidalima.900.l,looc.'(tP0]164-000- 5àoPãulo,SP.8.asit
Iel/rôr(!1,2292-0977-Emall:art?nàldàospeíanc.@srrmig.ors.br Sir, ww.aí!€ratdassperanca.org.br
SERIlllG S*vizio Missionario Giovaii- ÂRSEilAtÉ 0tLtA PÂtt - PtarraEoígo Dorà.6!,10152 -Torino - tríià

PREFEITURA DE

SÃOPAULO
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11- lndicâdoÍes de Avaliação:
O Plano de Trabalho orâ apresentado está em conformidade com as Leis quê reBem a matéria, têndo
utilizado.omo norteador o Marco Regulâtório das Orgãnizações Sociêdade Civjl, além dos
pa.âmetros da metâ a ser âtindda para o alcance da pontuação finâl mencjonados nos adigos 115 a
117 da lnstíução Normativa 03/SMADS/2018.

Data i /12/20la

Vasco Agostinho Coíreia
Diretor Presidente
ASSOCIACAO ASSINDES SERMIG

IRSE[At0ÂtSPÊRAN(ÂDomtuci.noPedrol.|sndcsdcAlmeida.Á550tlA(À0A5slll0EsSÉRMG
RuàDr.Almeidâtimâ.900.iioocà.tEP011ó1'000'SàoPaulo'5P'Brôsil
Tel/ Éâx (11) 2292 0977 . tm.il: alssnàldaerper.nca@s€rmig.orq.hr . 5ite: wús a llsn3ldô€spúôíca.org àr
5ERlll6.SeÍvúio íissionaío Giovàni. 

^RSt 
ÂLt 0ttLÀPÂ[t'Plôzza 8oígo 0oÍ..61'10152'Iorino -ltalaà

PREFEITURA DE

sÃoPAUro
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ANEXO I

OIMENúO: ÊsÍRUTURÂ FÍSICA E ADMII{ISTRÂTIVA

Oimênsão/indicadores Pârámêtros

Cômodos e mobiliários estão sendo
utilirâdos no semêstre corforme
aprovado no Plano de Trabalho-

* INSUFICIENÍE: Cômodos e mobiliários encontrãm-se em
desconformidade com o prêvisto no Plâno dê Trâbalho,
aÍetàndo o oesenvolvimento oàs atividades do serviço.
* INSATISTATÓR|O: Cômodos e mobiliários êncontrãm-se em
desconformrdade com o Plano de Trabalho, mas 

'sso 
nào

afetâ o desenvolvimento dês atividãdes do serviço-* SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se d€
ãcordo com o prêvisto no Plâno de Trabalho
+ SUPERIOR: Cômodos e mobiljários encontíâm-se parê âlém
do aprovado no Plano de Trabalho, com provisões adicionat
com potencial parâ impactar positivamente §obre as

atividâdes desenvolvadas.

O'sponibilidade de materiais e artigos
socioeducãtivos, pedagógicos, lúdicos e
esportivos para realização das
atividades, beÍn como dê insumos que

Sarantâm as ofertas específica5 da
tipologia do serviço previstas no Plano

* INSUFICIENIE: Mâteriais e artigos socioeducetivos,
peda8ógicos, lúdicos e espo(ivos, bem como insumos
referentes a ofertas espêcmcãs, encontram-se em
desconformidade com o previsto no Plano de frabãlho,
aÍetando o desênvolvimento das ã1ividàdes do serviço.
+ INSATISFAÍÓRIO: Mãtêriais e aÊiEos socioeducativos
pedagógicos, lúdrcos e esportivoi, bem como insumos
refêrentes à ofertâs específicâs, encontram-se em
desconformidâde com o previsto no Plâno de Trâbalho, mas
isso não âfeta o des€nvolvimento das âtividâdes do serviço.* SUfICIENTE: lúateÍiais e ârtigos socioeducativos,
pedãgógicos, lúdicos e espo(ivos, bêm como insumos
referentes â oferlas específicas, encontrâm-se êm
conforínidâde com o píeviito no Plano dê Trâbalho.* SUPERIOR: Materiâis e artigos socioeducátivos,
pedagógicos, lúdicos e esponuos, bem como insumos
referêntes a ofertas espêcÍficâs, encontram-se parâ âlém do
previsto no Plano de Trâbalhq com potêncial para impadâr
positivâmente sobre a qualjdade das àtividades

Cômodos e moblliários se encontram
em perfeitas condições dê uso.

* INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliáíos encontram-sê em

condiçô6 de uso inadequâdâs, afetando o desenvolvimento
das ativjdades do serviço.

' INSAIISFÂIÓRIO: Cômodos e mobiliários êncontram-se em
condições de uso inadequadas, mâs isso não ãfêtâ o

desenvolvimento das átividades do seíviço.
+ SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram sê €m
perfeitas condições de uso* SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se em

ARSI[ÂI 0A tSPtRrtO Dom Lud.no Pedro cndes de Âlmeid. A5SI)Clr$0 rSSttl0ÊS SÉRll16

Rua Dr. Almeldà Llmâ.900 - Mooú - tEP03164-000'5ào Paulo- SP'8íasil
Irl/far{lllZ292-0977-Emàil,âírenàldâ0rp!íarcâ@seími9.oí9bí-Sit€:rw(al§eÍaldaesp€l....org.br
StRl,llG - Servlzio Misslonàri0 6iovanl- ÂRStllÂtt 0ÊrLÂ PÀtt . PlBzza 8or9o 0ora,61- 10152'Iorino ltôlh
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AnSt AL0A ÊspmA (A Do'n Luchno pedro ueídes de Âlmeida Â550tlA(À0 ASSlrlotsS€eMl6

R!.0r.Alneidatiínâ.900-iloocà-tfP0lló{.000. 5áoPaulo.5P_Bíasil
Tpl/Fax (11)2292-0977 Enall: a.rcnaldôesperâ.cô@sermlq.org.br - Sltr: ww aÍs€n.ldà.!PeÊ.ca.org.bí
5ERM|6.S€ryizioMissionaÍioGiovani'ÂRSIIÂLEDtLLÀPAtt Piazra EorgoDolà.6l _10152- Torino lt.li.
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peíêitas condiçõês dê uso, com implantação de sistemã de
àvâliação periódica do 8Íau de satisfàcão do r/suário.

DTMENSÃO: SERVTçOS, PROCESSOS OU ArNIDÂDES

Dlmensão/lndicadores

Percenrual de Relatórios, Prontuários,
Plôno de Desenvolvimento do Usuárao-

PDU (usuários da Pss) / Plâno
lndiüduâl dê Atendimento - PIA
(usuários da PsE) / Plano de
DesenvolviÍíento Fâmiliar - PDF

eleboredos ou atuali2ados no sem€stre.

* INSUEICIENTE: Menos de 70% dos usuários com relatórios e
píontuários elaborados ou atualizados no semestre;
* INSATISFATóRIo: Entre 70% e 80% dos uírários com
relãtórios e prontuários elaborâdos ou atualizados no

* SUFICIENTE: Entre 81% e 99% dos usuários com relatóíios e
prontuários elaborados ou atuãlizados no semestíê;
+ SUPERIOR: 100% dos usuários com relatóraos e prontuários
elaborados ou atuali2âdos no sem€stre.

DIMENSÃO: PRODUÍOS OU REsULTADOS

Dimensão/indicâdores

Número de usuários atendidos /
capacidàde paÍceirizada do serviço.

INSUFICIENTE: lnferior a 70%

INSATISFATóRIO: 70% A 80%
SUtICIENTE: Entrê 81% e 90%

SUPERIORT Maior que 90%

Cardáplo elâborado nos termos do
Manuâl Prático de Alimentâção da

SMADS e com pêrticipação dos usuários

* INSUFICI€NTE: caídápio êm desêcordo com o Manual
Prático de Alimentâção da SMÂDS
* lNsansrAIÓRlO: Cardápio êlaborado nos termos do
Manual Práti€o de Allmentação da SMADs, mãs sem provas

de divulgação nos serviços e/ou de pârticipação dos usuários

em sua formulação.
* SUFICIENÍÊ: Ca.dápjo elâborado nos termos do Manual
Prático de alimentàção dà SMADS, com divulSàção no serviço

ê com pàrticipação dos usuários em sua formulôção-
+ SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manuâl
Píático de Alimentâção da SMADS, com divulSàcão no servrço

€ com participação dos usuários em sua formulação, com

implantação de sistema de avâliação periódica do Srau de
satisfação do usuário.

Éxecucão dês atividades previstas no
Plâno d€ Ação Semestral,

compreendendo todas as suas

* lNsuFlclENrE: Realização de menos de 70% das ãtividades
previstás no Plano dê Ação S€mestral
+ INSaTISFATÓRIO: Reali2ação dê 70% â 80% das ativldades
pr€vistas no Plano deAção Semestral
+ SUFICIEN]E: Rêalizâção de aL% a 95% dâ5 ãtividâdes
previstas no Plano de Ação Semestrãl
* SUPERIOR: Realizãção de 96% a 7OO% das atividadês
previstas no Plàno deaçâo semêstrãl

Àssr§rrNalÂ <ô.r^r
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lmplentação de mecanismos dê
apurãção da satisfação dos usuários do
sêrviço e de caneis de participação dos
usuários na elaboração do Plano de

' INSUFICIENTEi Nenhum mecanismo de apuração da
satisfação dos usuários do servlço ou de pãrticipação dos
usuários ne elâboração do Plano deAção implantado

' INSATISFÂIÓRo: tmplantação de mêcanismo dê apuração
da setisfação dos usuários e/ou de participãção dos usuários
na elãborâção do Plâno de Ação, mâs sem compíovação de
adesão de, no mínrmo,20% dos usuários do seíviço
* SUFICIENfE: lmplantado d€ mecanismo de apur.Éo da
satisíação dos usuários e dê participação dos usuários na

elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adê§o
de, no mínimo,2oyodos usuários do serviço;r SUPERIOR: lmplantação de mecanismo dê apuração da
sãtisfàção dos u$aíios e dê pôrticip.ção dos usuarios na
elaboÍaçâo do Plano de Ação, com comprovâção de adesão
de mais de 50% dos usuários do sêNiço.

DTMENSÂo: REcuRsos HuMANos

Dimenrão/indicadoÍês

Percentual de profissionais que
participaram de ao menos umã
câpacitação/ atualizâção de
conhecimento no semestre, ofertada
pela OSC, pela SMAOS ou outras
instituições.

' INSUFICIENÍE: Menos de 50% dos profissionâis
participarâm de ao menos umã capacitação/ atuâlizâção de
conhecimênto no Pmestrê
* TNSATTSFATÓRIo: Entre 50% e 70% dos profissionais
panicip.Íam de ao menos uma capacitação/ atualização de
conhêcimento no semestre
* SUFICIÊNTE: Entre 71% e 90% dos profissionais paíticipâram
de ao menos uma capacitação/ atualização dê conhecimento

* Sl.lPERIOR: Mais de goyo dos p.ofissionais participaÍam de
ào menos uma capâciteção/ atuallzação de conh€cimento no

Adequação dâ forçâ de trabalho, no
semestre, âo quâdro de recursos
humanos previsto na legislação
concernente àtipificação.

r INSUFICIENTE: Quâdro de RH encontra-se em desacordo âo
previsto na l€Bislação, havendo déficit de mai, d€ 01
funcionário em quantidade ê/ou qualificãção ê)(igida.

' INSAnSÍATÓRIO: Quadro de RH êncontrâ-se êm desacordo
ão previsto na legíslaçâo, hâvêndo um déficit de 01
funcionário êm quãntidâde e/oú qualifrcação exigida.r SUFICIENTE: QuadÍo de RH encontrâ-se completo êm
relação ao definido pela le8islação, ou incompleto mas dentro
do prazo leSalmente pÍevisto pãra substituições,

'SUPERIOR: Quâdro d€ RH em quentidadê superior à

estãbelerida na lipificação.
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aNEXOU :

FFEFEITURA OE

tÃoBÀrn.o

Do procegso 2O13-0.278 878-3 em Ôg/08/í I

I TERESSADO: SAS MOOCA
ASSUNTO: visloria no Complexo de Atendimênto à População êín Situaçáo de

Rua ARSENÁL OA ESPERANçÂ imóvel localizado à Rue Oouôcr
Almeida LimÉ n. 900 - distdto Moocá - Têrmo dê Convênio
5€3/SMADS/2013

sAs MooôA
SÍâ SupêÍvisôÍs

qúÉ

vistonà no imóvll situEdo à Ru. Doll'or Àmeida Lií. n'g(» disffio Mooo.. e

conElãhnos qua o orúdiô n' Í5 ocupa.lô pela OSC ASSINOES SER[rlG - pl.nt
Íomecida Eín fi l4g0 enoonlr*€s ãtualÍÍente loblmên!ê indlúduâllzâdo com rslaçàô

às concesEionárlaa ágrra, luz s gáa.

Com relação à metrEg€m da á.ea oqlF6dô p.lã

sede da osc. c Fíédio n"15 íêpr€aanla 5,5o 9É do total do êspaço danominado

Fratsrnidâdê da Êa9êrenE3.

Sagucm fotos doE me{ridoÍE5 da5 ooncess,onánEÊ

I i l1i'
Eng' Éduardo Nosé

Supewisáo Têcnica de ManutenÉg ,

SMADS/CGA i ;
AoomÊeÍlhs volume3: I.ll .lll e lV

Folha dê '* lçç-

âl-..........-,-.,..§uâAÉ /.ççâ.I.§:rI' RÉ: ?95 Àtf lr



Avalt.çáo do Satlêtaçto - Panlcip.nlo (cAr. cÍ - FCt

i ANExo uEstB instÍum€nlo lem â Ínalidade dê conhecd â sua opinlâo súÍê o curso que vocé reelizou.
As infoÍmeçõoÉ prêsladas serviÍáo êxclusivamsnte pãÍa o eotâr nossas atividâd€s fuluràg.
Poí bm., avâlia cadâ um dos ilans abaaxo, s6gtrndo o nlveld6 imporlância e o nlvel de satisíaÉo.
No caso de o ilen nào so âpliceÍ à sitGçáo avâliada, a$inale com "X" nâ coluna 'N/4".

TÍÍULo oo cuRso

coM€NTÁRlOS, RECIÁMAÇÔES E SUGESÍÕES: (Utriz.Í o w6o, so nec!6sÍio)

BeÍnificáÉo do lnfoÍmânle (opoond) iw

ITEIIS OE AVALIACÂO
RU|M (.! ) REGULÂR (2) BOit (3) óTlMo (1)

1 Lrnpeza e moseÍvâç5o da sale de eula e dâ ofrcina.

2 Dispoflibilk ade de êquipamsnlos, fláquinâs e íeÍÍâmenlâs paÍa Íealizâçáo do cúíso.

3 OLrâlidade do âpostilâs, livros e te)(os quânlo a imprê$áô e a adequaÇào dâ nformaçào

4 Cumprimenlo do hoíáÍio das aulas.

5 Cumpimento dos objetrvos proposlos pâ.a o cuÍso.

6 PÍêocupaçáo do docênlê com o aproveitamento dos aluno§.

7 Domlnio do docenle sobíe os assi]nlos iÍalados.

8 O aprêMiza.,o, na teoíia e ns prálica, em êlaçào ao €speíaú.

9 Conleüo do curso. em Íehçáo às expectâtvas.

10 Atendtnênio da rêcepçáo / 3ecrelaria de escolâ,

11 Alendimento telêJônico da escola.

12 Atândimêf,tÕ dâ clntin5 / lánchon6te

13 AEndimônlo dâ Bibliotoca.

§GO.O12-FR{01 v,or . 23r06fi'§
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PREFEITURA DE

SAOPAUTO
'as5r5rÊN(ra socta!

AR?#in{âkY_EspFRÂNçÂ

AVALIAçÃo FINAL - cuRso DE

Nome NÍ--

1 - Em sua opinião, quais Íoram os pontos posativos e negativos durante a sua participâção no curso?

2 - Neste período você acredita que houve mudanças no seu modo de pensar, agir e trabalhar em
grupo?

3 - Quais são as suas expectativas com o encerramento do curso?



PREFEITURA DE

sÃOPAUro
assrsrÉNcra 5octat-

ARSENÁ,t\-ESPERÂNCÂ
nnN4 ( tÁNf\

AvaLraÇÃo GRUPo FLoRESTA

Ainda quêro dizer que:

COMPROMETIMENTO NÀo Às
VEZES SEIÚPRE

Fui pontual
Fui assíduo
Estive atento
Demonstrei interesse pelos temas abordados
Colaborêi positivamente com o qrupo
Participei adequadamente dos encontros

ATITUDE
Rêspeitei as reqrâs de convivência do oruDo
Fui correto no relacionamento com a técnica
Participei corretamente nas atividades desenvolvidas
Procurei aiudar meus coleoas
Fui perseverante, nâo desisti apesar das diÍlculdades.
Dei minha opiniáo e aceitei a dos outros

CAPACIDADÊ
Sou caDaz de repassar o oue apÍendi
O que aprendi mudou minha visão de mundo
As reflexóes me Íizeram repensar minha situaÇáo
Acredito de verdadê que posso fazer diferente
A partir de âqora tenho claros meus obietivos.

NOME: LEITO:
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ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO

Nome: Nr: Leito;

1

Í

Entrevistado poÍ:

Motivo do desligamênto por paÍte do usuáriol
) A pedido
) Conseguiu moradia
) Conseguiu trabalho formal
) Conseguiu trabalho informal

( ) Hospitalizado / Pb. De saúde ( ) Retorno a familia( ) Não concordou com íegulament, ( ) Retorno para o local de origem( ) Outra entidade social ( ) Término de prazo( ) Pensão ( ) Trabalho mm alojamento
) Outros

Côfé da Manhã

Banheiro
Dormitórios

Maleiro

Bibliotecâ

na rctina da casa

Atendimento Refeikirio
Atendimento

Atendimento Monitores
Atendimento Volunüários

Bom ( ) Regular ( ) Ruim

Bom Ruim
Bom ( ) Reqular í )Ruim

Ruim

uÍar ( ) Rujm

ular ( ) Ruim

Ruim
Bom furim

Ruim

ular ( ) Ruim

Ruim

-têtirada de Bagagêm ( )Sim
_lêvoluçâo da Toatha: ( )Sim
levolução de Chave: ( )Sim

( )Não
( )Náo
( )Não

Âssinatura (acolhido):



PREFEITURA DE

sÃopluro
a55tsraNCta soctat

ÂRSENÂ,LY^ ESPER NçÀ
DOM IUIIANO\

AVALTAÇÃo Do PRoGRAMA DE oRtENTAçÃo pRoFrssroNAL E socrAL
P.O.S

Nome:

1 - Como você âplicará os conteúdos apresentados em grupo em sua vida profissional?

2 - Descreva, dos temas abordados, qual lhe chamou mais atenção e qual sua opiniáo sobre o
grupo:

3 - Algum outro tema que sugere ser refletido?


