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RONDONIA 
Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES SUPEL 
Palácio Rio Madeira- Ed. Rio Pacaás Novos, 2° Andar 

Porto velho, Rondônia. 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO - Em conformidade com o art. 37 e incisos 
do Decreto Estadual 21.431/2016. 

PLANO DE TRABALHO - ENTIDADE 
1 - DADOS CADASTRAIS 
ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: Associação Wesleyana de Ação Social — 
AWAS CENTRAL 	 CNPJ: 16.510.332/0001-56 

ENDEREÇO:R PAULO LEAL N°454 — CENTRO UF: Rondônia CIDADE: Porto 
Velho 	 CEP: 76.811-120 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): Awascontato@gmail.com  
DDD/FONE: (69) 9.8119-2200 

BANCO Brasil 	AGÊNCIA: 0102-3 	CONTA CORRENTE: 59992-1 
PRAÇA DE PAGAMENTO: Porto Velho 

NOME DO RESPONSÁVEL: Adriana Patricia da Silva de Carvalho 
CPF: 248.652.208-52 
CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR: RG: 446.395 SSP/RO 
CARGO: Presidente 	 PROFISSÃO: Secretaria 
ENDEREÇO: Av. dos Imigrantes, n.5857-B, apto 402 — B / Bairro Rio Madeira 
CEP: 76821-449 

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

Celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil - OSC entidade sem 
fins lucrativos por meio de seleção para o fim de implementar os serviços técnicos 
profissionais necessários a execução do Convênio N° 822.737/2012 — Implantação 
da Central Integrada de Alternativas Penais na comarca de Porto Velho. 

2.1- TÍTULO DO PROJETO: "Implantação da Central Integrada de Alternativas 
Penais na Comarca de Porto Velho, Justiça e Sociedade Unidas por um Estado mais 
Igualitário." 

2.2 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
O Projeto: "Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais na comarca de 
Porto Velho, tem por objetivo prestar acompanhamento psicossocial à pessoas em 
execução de alternativas penais, e contribuir para não reincidência destes 
indivíduos. Neste sentido a celebração da parceria visa a contratação e gestão de 
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equipe multidisciplinar que estará atuando diretamente nestes atendimentos na 
Central de Alternativas Penais na comarca de Porto Velho — RO. 

2.3 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 07 Outubro de 2019 	 TÉRMINO: 07 Outubro de 2020 

3 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

4 - OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

4.1-GERAL: 

O Projeto: "Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais na Comarca 
de Porto Velho, Justiça e Sociedade Unidas por um Estado mais Igualitário." Que 
será executado pela Associação Wesleyana de Ação Social — AWAS CENTRAL e 
terá duração de 12 meses, pois se espera que esse trabalho seja algo contínuo 
dentro das ações pedagógicas fomentadas em parceria com Secretaria de Estado 
da Justiça — SEJUS e a Associação Wesleyana de Ação Social — AWAS 
CENTRAL, através deste projeto onde o objetivo principal é a Ressocialização, 
Inserção e Reeducação além de Consciência Social de Pessoas Condenadas pela 
Justiça a Penas Alternativas. 

4.2— ESPECÍFICOS: 
Alinhamento junto a SEJUS da demanda de contratação; 
Abertura das vagas; 
Recrutamento e seleção de equipe multidisciplinar; 

/ 
Contratação da equipe técnica e multidisciplinar; 
Treinamento na metodologia da SEJUS para implantação da Central de 
Alternativas Penais. 

5- METODOLOGIA: De contratação da equipe técnica, metodologia de 
avaliação profissional e desenvolvimento de competência, metodologia de 
projeto temático. 

A metodologia para contratação da equipe multidisciplinar se dará pela contratação 
de Pessoa Jurídica especializada na realização de processos de seleção de 
pessoas, pautados na ética, impessoalidade e publicidade, este conjunto de práticas 
e processos usados para escolher dentre os candidatos disponíveis, aqueles que 
sejam mais acertados para os cargos existentes e funções disponíveis durante a 
execução do projeto. Processo de Seleção será composto por quatro etapas, com 
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divulgação das vagas através de redes sociais e sítios eletrônicos de notícias e 
vagas de emprego, da qual a convocação dos candidatos será por meio de contato 
telefônico e meios eletrônicos. Os selecionados em cada etapa serão convocados e 
informados sobre data, hora e local de realização, por meio do endereço eletrônico 
indicado pelo próprio candidato no Formulário de Inscrição. 
1.A primeira etapa, constituída da Análise de Currículo e de Memorial, cujos 
formulários serão preenchidos quando do ato de inscrição, objetiva selecionar os 
candidatos aptos para prosseguimento no processo seletivo. 
O currículo e memorial serão analisados levando-se em conta a compatibilidade das 
experiências profissionais do candidato com as exigências do cargo. 
2.A segunda etapa implica na realização de Prova Teórica e/ou Prática com 
resolução de situação/problema, serão aferidos conhecimentos sobre a área de 
atuação do profissional. 
3.A terceira etapa destina-se à Avaliação de Perfil Comportamental. O candidato 
deverá atender a requisitos comportamentais do cargo. Para tanto, serão aplicadas 
dinâmicas de grupo e entrevistas para verificar a existência e o nível dos recursos 
pessoais e interpessoais, éticos, técnicos, tecnológicos, operacionais e gerenciais do 
candidato, isto é, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. 
4.A quarta, e última etapa, consiste em Entrevista Técnica e/ou Comportamental 
para a escolha do candidato finalista. 

5.1- ATIVIDADES PROPOSTAS: 

Relacionamos algumas iniciativas que podermos colocar à disposição da pessoa 
assistida e encaminhada pelo poder judiciário com o objetivo de ampliar o leque de 
ações ajudando no comprimento das penas, reintegrando o cidadão a suam 
comunidade e dando a possibilidade concreta de uma formação profissional, além 
disto estaremos em convenio com a secretaria municipal e estadual de assistênci 
social disponibilizando estas pessoas para efetuarem determinados serviços ca 
seja necessária contribuindo com a sua pena para melhorar a sua comunidade 
consequência sua cidade desta forma avançaremos na melhor direção para a 
implantação de uma política social justa e definitiva para Porto Velho. 

Nossa meta: 

Promover a integração social do apenado em estado de comprimento de pena 
e recuperação; 

Proporcionando-lhe educação profissional de qualidade; 

.e Desenvolver vocações e aptidões profissionalizantes do reeducando junto ao 
setor de comercio e serviços; 
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Contribuir para a formação de sua personalidade; 

Oportunizar a Profissionalização, Educação e a Alfabetização de pessoas 
assistidas pela justiça; 

Resgatar valores melhorar a autoestima; 

Despertar a sensibilidade e o respeito por si e pelo próximo; 

Mostrar a importância do bom relacionamento humano valorizar o trabalho em 
grupo; 

Desenvolver o espírito de liderança; 

Promover a inclusão social; 

Proporcionar educação de qualidade a mulheres, jovens e adultas em estado 
de comprimento de pena; 

Incluir mulheres vítimas da violência e do crime no mercado de trabalho. 

Do Eixo Educação:  

Das ações propostas pelo projeto, uma merece destaque especial: a inclusão 
social. A partir do momento em que propomos um projeto desta envergadura, com 
participação direta das pessoas em estado de comprimento de penas alternativ 
estamos possibilitando o acesso, ao conhecimento a Educação e 
Profissionalização através de cursos de formação profissional de: Curso 	Auxil.  
Administrativo, Curso de Corte e Costura, Noções Básicas de Informática, Auxiliar de 
Cozinha, inglês para Iniciantes, Técnicas Agrícola, Mecânico de Automóveis. 
Mecânico de Motos, Confeiteiro, Padeiro, Técnico Agrícola Além do Curso de Inglês 
para iniciantes possibilitando uma oportunidade concreta de ingresso no mercado de 
trabalho incluindo a troca de informações, contribuindo diretamente com o seu 
desenvolvimento, e reforçando o caráter social e inclusivo de pessoas em estado de 
risco social envolvendo homens e mulheres em busca de uma sociedade mais justa 
em Porto Velho. 

Não só em Porto Velho como também no Estado aumentando 
significativamente o número de vagas disponíveis. 

Incluindo também as instituições de ensino São Lucas e FIMCA onde 
fornecerão alunos em fim de graduação para desenvolver outras atividades como 
Seminários, Workshops, Treinamentos além da disponibilização de 40 vagas para o 	cibit 

44ait 



1. 	Cronograina de atividades 

Atiddades 

2019 

Mis 

Agosto Setembro 
Outubro, 

Nbro, 
D
ovem
e: ~ 

Janeiro a 
Junho 

Junho a 
Dezembro 

Reuniões pra planejamento 

Elaboração doProjeto 

Pesquisa do Projeto 

Encaminhamento do Projeto 

Aprokeçao do Projeto 

Conferincia de Documentos após aprovação do Prorto, EnurninhameMos 
adinnestrah‘os pinto a SEJU S Primeiras Reuniões com os parceiros do sistema Se 
Escola de Música Leo. Confecção de Termo de Cooperação Adislica Assinatura da 
Termo de Cooperação Arteiras pebsparceiros enirhados Sistema S. Escola de 
Música Laio e Faculdades FOCA e SA0 LUCAS Inicio das Entrevistas, Seleção, 
Treinamento e Contratar:ao dos Profissionais Envolvidos no Projeto. 

Inicio dos Trabalhos com os encaninhamentos peto Tribunal de Justiça de 
Reeducandos aos Parceros do Projeto. Acompanhamento in bco da Presença. 
Comportamento e Desenvolvimento do Educando. Reuniões Quinzenais entre a 
equipe e paredros para possiwis ajustes e proudencias, relatórios mensais e 
prestações de contas a SEJUS dentre outras Necessidades além da prestação de 
Conta final no mis de Dezembro de 2020. 
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nosso projeto de Alfabetização para Adultos caso aja a necessidade de alguém em 
comprimento de pena ser analfabeto sendo encaminhado pelo senhor Juiz de 
Execuções Penais possibilitando um leque de opções ao judiciário que poderá 
indicar uma das atividades para o comprimento da pena alternativa. 

Do Eixo Cultura: 

Nos últimos anos vem se consolidando a certeza que o melhor investimento 
tanto da iniciativa privada como das autoridades públicas é, sem dúvida, em 
educação e cultura. Revertem-se aí os gritantes quadros de violência, pobreza e 
miséria da população menos favorecida. O investimento em cultura vem de encontro 
às mais antigas necessidades do homem que é seu desenvolvimento sócio 
intelectual. Na realização de projetos como este, estamos contribuindo de forma 
eficaz para a mudança de comportamento de uma sociedade cada vez mais 
atribulada, egocêntrica e mecanizada, onde o que importa é a produção e a 
competição desumana, fazendo com que nos esqueçamos do lúdico, da beleza, da 
razão. E preciso voltar rapidamente a apostar em um mundo mais igualitário e 
fraterno, criando espaço para a justiça social e, o mais importante, trazer ao homem 
a certeza de que sonhar, criar e ser feliz novamente ainda é possível. 

5.2- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 

4t9r 
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6.0 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

Os projetos sociais são de fato exemplos práticos das concepções defendidas 
pelos teóricos que falam de diversas formas eles podem contribuir para a mudança 
de comportamento social e que contribuem para auxiliar os grupos das camadas 
populares vítimas da violência e exclusão social. Segundo uma perspectiva 
sociológica, que defendemos que os projetos de cunho social são uma precípua 
janela natural das ações de auto reconhecimento do homem moderno e de sua 
identificação como ser do mundo e participante ativo neste, tendo como principio sua 
atitude de liberdade das idéias e de suas ações. 

CRONOGRAMA DE AÇÕES APRIMORAMENTO DA EQUIPE: 
Cronograma de 
Acordo 	com 
Metas e Etapas 

Descrição 
Setembro a 

Dezembro de 2019 
Janeiro a 

Dezembro de 2020 

Etapa 1.1 Contratação e Treinamento da Equipe Técnica X 
Etapa 1,2 Aquisição de Material Permanente e de Consumo X 
Etapa 1.3 Acompanhamento dos Reeducandos Juntos aos Parceiros X 
Etapa 1.4 Realização de um seminário POR TRIMESTRE ou WORKSHOP 

envolvendo Reeducandos e Equipe Técnica. 
X 

Etapa 1.5 Avaliação do Desempenho da Equipe Técnica ( MENSAL) X 	7,  
Etapa 1.6 Relatórios Preliminares de Desembolso e Prestação de Contas 

(MENSAL) X / 

Etapa 2.1 I Seminário de Avaliação do projeto de "Implantação da Central 
Integrada de Alternativas Penais na Comarca de Porto Velho, 
Justiça e Sociedade Unidas por um Estado mais Igualitário" 
Convidados Locais e Nacionais. 

Agosto 

Etapa 2.2 Reuniões com os Parceiros Sistema S Escola de Música Inalo, e 
Faculdades FIMCA e São Lucas para avaliações e ajustes do 
Projeto (MENSAL) 

X 

Etapa 2.3 II Seminário de Avaliação e Enceramento do Convênio para 
avaliações 	finais 	com 	a 	participação 	da 	SEJUS,CNJ, 
FECOMERCIO, FIMCA, São Lucas e Escola de Música Laio e 
Ajuste para o Exercicio de 2021 e entrega da Prestação de Contas 
Final. 

Dezembro 
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Com a "Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais na 
Comarca de Porto Velho, Justiça e Sociedade Unidas por um Estado mais 
Igualitário." 	calcula-se que tenhamos a participação direta de no mínimo 30 
profissionais envolvidos: Equipe Técnica, Professores, Coordenadores de Curso e 
Etc, em cada área estamos falando da disponibilidade de vagas nas atividades 
Educacionais e Culturais em torno de 230 vagas diretas isto por turno totalizando 
690 vagas por dia, além da disponibilidade das instalações das entidades parceiras 
então vejamos: as duas unidades do SESC, a unidade do SENAC do SENAI e do 
SENAR, as dependências da FIMCA e da São Lucas além da Escola de Música Laio 
todas estas unidades poderão receber os reeducandos nos três turnos de Segunda 
a Sábado, ou seja, estaremos disponibilizando para a Vara de Execuções Penais 
somente no município de Porto Velho em Torno de 2.000,00 (Mil Vagas) para  
atividades voltadas para a Educação e Cultura além de outras possibilidades 
dentro de instituições serias e de referência possibilitando assim a recuperação de 
pessoas condenadas a prestarem serviços a sociedade mais uma vez fica ai 
evidenciada a estrutura que poderemos disponibilizar através de nossa iniciativa e 
repetimos inédita no Estado. 

6.2- RESULTADOS ESPERADOS: 

Promovendo ainda: a integração entre Reeducandos e Sociedade; 
Desenvolver vocações e aptidões Culturais dos Reintegrando Assistidos Pelo 
Programa; 
Contribuir para a formação de personalidade; 
Promover a integração Justiça Sociedade dentre outros; 
Fazer com que os jovens sejam capazes de cumprir regras; 
Resgatar valores melhorar a autoestima do Educando desviando-o do 
caminho das drogas; 
Despertar a sensibilidade e o respeito por si e pelo próximo; 
Mostrar a importância do bom relacionamento humano valorizar o trabalho em 
grupo além de combater o Analfabetismo entre os Condenados a Penas 
Alternativas; 
Proporcionar a Profissionalização de Pessoas em Estado de Vulnerabilidade 
Social; 
Diminuir o índice de Violência entre Jovens em Porto Velho. 
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6 - CAPACIDADE INSTALADA: 

6.1— RECURSOS HUMANOS: 

1. Recursos Humanos 

Função 
	Quanti 

dade 

Coordenador 

Supervisor 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Da Equipe de 
Estagiários: 
	05  

Especialista em 
Pedagogia para 

desenvolver 
atividades.  

01 - Curso de 
Direito, 
02 - Curso de 
Psicologia 
02 Curso de 
Serviço Social  

Atribuições 

Especialista em Elaboração de Projetos, 
Termos de Referência em Gerenciamento. 

Profissional da aérea de Pedagogia para 
desenvolver atividades Ligadas ao projeto. 

Acompanhamento, fiscalização, avaliação, 
orientações e providencias que forem 
necessárias ao bom desenvolvimento do 
projeto procurando sua maior amplitude e 
contribuição à justiça e a sociedade.  
Acompanhamento, fiscalização, avaliação 
orientações e providencias que forem 
necessárias ao bom desenvolvimento d 
projeto procurando sua maior amplitude e 
contribuição à justiça e a sociedade.  
Acompanhamento, fiscalização, avaliação, 
orientações e providencias que forem 
necessárias ao bom desenvolvimento do 
projeto procurando sua maior amplitude e 
contribuição à justiça e a sociedade.  

Acompanhamento, fiscalização, avaliação, 
orientações e providencias que forem 
necessárias ao bom desenvolvimento do 
projeto procurando sua maior amplitude e 
contribuição à justiça e sociedade. 

01 

01 

Bacharel 	em 
Direito 
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7 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS: 

7.1 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada em conjunto com a SEJUS, e será feita pela 
equipe que coordena o projeto, envolvida no trabalho, através de reuniões 
mensais, por relatórios de resultados obtidos, podendo as ações sofrerem 
modificações ou não. A equipe participará através de conversações, trocas de 
ideias e sugestões que possam melhorar o atendimento e as ações 
desenvolvidas junto a Central de Alternativas Penais. Os controles de 
frequência, relatórios de atendimento mensal são formas de monitoramento 
que usamos, e através destas podemos perceber que o nosso trabalho tem 
sido satisfatório bem como o número de pessoas atendidas. Com  base no 
exposto será criado um conjunto de indicadores e métricas para demonstrar 
os resultados obtidos com o projeto. 

7.2- INDICADORES DE RESULTADOS: 

As Formas de Acompanhamento e Controle da Coordenação do Projeto serão 
através dos seguintes Instrumentos: Reuniões de Planejamento, 
Acompanhamento em Loco das Atividades, Avaliações Constantes e Relatórios. 

INDICADORES: 

N° de etapas concluídas nas atividades de recrutamento seleção 

N° de atendimentos realizados 

N° de famílias assistidas 

N° de encaminhamentos 

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: 

Relatório dos envolvidos no projeto; 

Copias dos materiais de divulgação Fotos, Releases e Matérias Divulgadas 
pela Imprensa; 

Reportagens. 



cke~ 
Presidente da AWAS 
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

Modelo 2 (Custeio: Serviço de Terceiro Pessoa Física) 

RESUMO GERAL 
Obrigações 

Salários 

Encargos Sociais + Obrigações Trabalhistas 

Outros - Bolsa de Estágio + recesso administrativo 

Taxa de administração à entidade (15%) 

Total 
Obs. Recurso estabelecido no Edital 

SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS 
ENCARGOS PATRONAIS 20% 
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 

9.1 - QUADRO GERAL DE DESPESAS: 

Mensal 
	

Total em 36 meses 
R$ 18.371,22 R$ 	661.361,00 

R$ 7.249,52 	R$ 218.324,40 
R$ 4.875,00 
	

R$ 175.500,00 
R$ 4.574,36 R$ 
	

164.676,99 
R$ 35.070,10 R$ 	1.219.862,39 

R$ 661.361,00 
R$ 218.324,40 
R$ 879.685,40 

QUADRO GERAL 
CUSTEIO 	 R$ 4.574,36 
INVESTIMENTO 	R$ 
TOTAL GERAL 	R$ 175.550,00 
Obs. Os Recursos serão utilizados conforme estabelecido no Edital 

9.2 - TOTAL GERAL: R$ 1.219.862,39 

10- REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO: 

Porto Velho -RO, 13 de agosto de 2019 

Jag 
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- PARECER TÉCNICO (preenchimento pela secretaria - SEJUS) 

	

Local e Data 	 Responsável pelo parecer técnico 

12- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (preenchimento pela secretaria - 
SEJUS) Aprovado 

Porto Velho -RO, 	/ 	 
2019 	 SEJUS 
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