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Formulário Técnico-financeiro
Ficha técnica
Programa: Mobilização para autonomia
Ano base: 2021
Nome do Projeto: CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão
Duração: 11 meses
Nome responsável pela escrita do projeto: Viviane dos Santos Flauzino
Telefone: (19) 3772-9671 ou (19) 3772-9699
E-mail: viviane.santos@guardinha.org.br
OSC proponente: Associação de Educação do Homem de Amanhã
Território de atuação
Zona (região)
Bairros
Município de Campinas: Centro; Norte; Sul; Leste; Noroeste; Sudoeste.

1. Organizações participantes (caso atuem em rede, indique quais as OSC participantes)
#
1

Organização
Fundação FEAC

2

Associação de Educação do Homem de Amanhã

Atuação
Investidora Social
Privada
Proponente executor

# Doc Descritivo da atuação
A FEAC doa recursos financeiros para a execução do projeto, oferece
assessoramento para a escrita do projeto e monitora os resultados.
A AEDHA será responsável pela execução do projeto, gestão financeira
e repasse às demais participantes do projeto, prestação de contas de
todas as OSC da rede, relatórios e acompanhar o monitoramento.
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3
4

CESD - Centro Síndrome de Down
SORRI Campinas

Organização Parceira
Organização Parceira

O CESD é responsável pela execução do projeto.
A Sorri Campinas é responsável pela execução do projeto.

2. Apresentação das organizações participantes
(2.2.2.1) Apresentação da organização proponente
A Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) – mais conhecida como “Guardinha” – tem origem na Guarda de Automóveis de Campinas,
fundada em 1939, de que é sucessora formal.
Reformulada em 1965, ampliou as possibilidades de formação de jovens com poucos recursos sociais e econômicos. Sua longa história de mais de oito
décadas permitiu o desenvolvimento e a qualificação de suas atividades, junto ao próprio aperfeiçoamento da legislação brasileira, a partir da Constituição
Federal de 1988.
O grande destaque sempre foi a preparação básica para inserção no mundo do trabalho, em modelo pioneiro que repercutiu em outros lugares, dando
origem a instituições similares e, diversas delas, homônimas. Para grande satisfação da AEDHA, em incontáveis vezes, esses jovens, agora já adultos, ocupam
cargos os mais relevantes em empresas, ou tornam-se profissionais empreendedores em carreiras autônomas.
Atualmente desenvolve ações conforme o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) seja em nível de Proteção Social Básica ou em nível de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade. E hoje, é responsável pelas seguintes ações:
➔ em nível de Proteção Social Básica: a) o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Cidadania Hoje” / Centro de Convivência Inclusivo
e Intergeracional; b) o Programa de Aprendizagem Profissional AEDHA e c) o Projeto “Lab-Inclusão: Laboratório de Soluções para Inclusão de
Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”;
➔ em nível de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: a) o Serviço de Acolhimento Institucional (Abrigo) “Convívio Aparecida” (Unidade I,
desde 1997 e Unidade II, desde 2007); b) o Serviço de Acolhimento Institucional em Casa Lar “Crer&Ser” (Unidades I e II, desde 2016); c) o Serviço
de Acolhimento em Família Acolhedora “ConViver” (desde 2006); d) o Serviço Complementar de Apadrinhamento Afetivo “Acordar” (desde 2014)
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e e) o Projeto “Trilhar” – Ponte para a Autonomia Juvenil (desde 2018).
Nestes últimos anos, a implantação do Projeto “Lab-Inclusão”, em parceria com a Fundação FEAC, foi – sem sombra de dúvida – forte impulsionador de
inovações ao conquistar maior e mais intenso envolvimento de profissionais muito bem preparados para esta função de suporte, revigorando a visibilidade
da AEDHA diante de parceiros institucionais, órgãos do Poder Judiciário e empresas parceiras, o que faz crescer a colocação de jovens aprendizes com
deficiência na modalidade do “emprego apoiado”.
Assim, a AEDHA, em ambas as áreas de atividades fim (Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Alta Complexidade) demonstra sua permanente
disposição para avançar em tecnologias sociais, com investimento técnico intenso no processo contínuo de qualificação, de modo a possibilitar, de fato, a
transformação de cada cidadão em membro atuante e dinâmico na sociedade, multiplicando as técnicas de ações para outras regiões do município, com o
propósito de disseminar as boas práticas desenvolvidas.

(2.2.2.2) Apresentação das demais organizações participantes
O CESD-Centro Síndrome de Down é uma organização sem fins econômicos, fundado em 1981, na cidade de Campinas, tendo como missão atender pessoas
com deficiência intelectual sendo especialista em Síndrome de Down, criando condições para se tornarem protagonistas de suas próprias vidas, com uma
participação efetiva na sociedade, além de colaborar para favorecimento da Inclusão Social em todas as suas dimensões.
Atende crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down, de ambos os sexos, acompanhando e apoiando desde o nascimento até o processo de
envelhecimento, provenientes de todos os níveis sócio-econômicos-culturais, bem como oferece apoio à seus familiares.
Os serviços, projetos e programas são realizadas tanto na sede própria do CESD, instalada em um terreno de 3.200 m², como também por meio do
acompanhamento dos beneficiários nas situações da vida cotidiana em seus próprios territórios.
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As ações, projetos e serviços do CESD colaboram com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de números 3, 4, 5, 8, 10 16 e 17.
A SORRI CAMPINAS foi fundada há 30 anos. Nasceu da necessidade das próprias pessoas com deficiência que viam muito limitadas as suas oportunidades
de trabalho e sentiam o preconceito por parte da sociedade, ao mesmo tempo em que necessitavam de preparo para assumir o seu papel profissional.
Desde a sua fundação a SORRI-CAMPINAS busca atingir os objetivos de INCLUSÃO de seus usuários operacionalizando Cursos e Oficinas de Capacitação,
Aconselhamento pessoal, Encaminhamento ao Mercado de Trabalho e Acompanhamento conforme a necessidade da empresa ou do novo funcionário.
Ao mesmo tempo, direciona ações aos vários setores das empresas prevendo facilitar as relações: Palestras de Sensibilização aos colaboradores,
Capacitação ao RH, Avaliação de função nos diversos.
Sua evolução tem acompanhado os marcos legais e a ampliação do conceito de inclusão, mais de 4000 pessoas com deficiência já foram atendidas pela
instituição, sendo que inclui 1.450 destes, no mundo do trabalho. Possui uma equipe multidisciplinar especialista na preparação e encaminhamento para o
Mercado de trabalho.
Em 2018 a SORRI CAMPINAS, CESD e AEDHA foram convidadas pela FEAC para compor a rede LAB Inclusão, adotando a tecnologia do Emprego Apoiado em
suas práticas.
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3. Contexto e Público
(2.2.2.1) Contexto (Resumo sobre o território onde o projeto será desenvolvido, estatísticas relevantes)
Para contextualizar o projeto em questão, trazemos a luz os dados da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no município de Campinas,
destacamos - RAIS 2019 que evidencia que dos 411.949 vínculos de trabalho ativos, apenas 5.680 foram ocupados por pessoas com deficiência, o que
corresponde a 1.38% das admissões feitas nesse período.
No ranque estadual - municípios por vínculo ativo - Campinas ocupa a posição de n°95, de um universo de 590 colocações, sem motivos para comemoração
o município segue muito distante do ideal de atendimentos e ações necessárias no âmbito da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
De acordo o Censo Demográfico de 2010 a população total da cidade de Campinas-SP que se identifica com uma ou mais deficiências representa um total
de 305.279 pessoas, equivalente a 28,29% da população total. Cabe registrar que do número apresentado o total de 292.073 corresponde a pessoas com
deficiência que encontram-se em faixa etária produtiva no mercado de trabalho, seja por vinculo de CLT ou contração via Jovem Aprendiz.
Com início da pandemia de Covid-19 o cenário foi modificado drasticamente, para pior, do projetado para o ano de 2020.
De acordo com os dados do Novo CAGED no município de Campinas:






De janeiro a setembro de 2020, foram admitidos 98.244 trabalhadores, dos quais 448 são trabalhadores com deficiência, ou seja, apenas 0,5% do
estoque total de admissão.
No mesmo período, foram desligados 110.592 trabalhadores, dentre os quais, 650 eram trabalhadores com deficiência (0,6%).
No período de janeiro a setembro de 2020 foram eliminados 202 postos de trabalho, resultantes de 448 admissões e 650 desligamentos.
O saldo negativo de postos de trabalho referentes às pessoas com deficiência teve início em janeiro, totalizando -6 vínculos, resultado de 74
admissões e 80 desligamentos, aumentando progressivamente até abril de 2020.
No mês de abril de 2020 houve o maior número de desligamento de trabalhadores, deste total 62 referentes às pessoas com deficiência e 9.595 às
pessoas sem deficiência.
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(2.2.2.2) Grupo destinatário
O projeto atenderá diretamente a 200 pessoas com deficiência no processo de formação, com o intuito de contribuir para a inclusão direta de 70 destas.
Além das pessoas com deficiência, também atuará diretamente com profissionais, em especial da área de RH de 100 empresas, por meio das ações que
estarão disponíveis na plataforma, bem como no processo de abertura de vagas e inclusões das pessoas com deficiência.
Indiretamente o projeto beneficiará também as famílias das pessoas com deficiência, cerca de 600 pessoas, levando em consideração que a média no
município de Campinas de pessoas que vivem no mesmo lar é de 2,9 pessoas, segundo dados da prefeitura municipal.
O Valor da per capita do projeto é de R$ 4.545,45 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), contudo é importante
mencionar que para conseguir a inclusão da pessoas com deficiência não basta submetê-la a um processo seletivo, é necessário toda uma metodologia e
ações direcionadas a pessoa, família e empresa que demandam tempo e estratégias assertivas para efetiva inclusão.
(2.2.2.3) Envolvimento do grupo destinatário no projeto
Seguindo a filosofia do Emprego Apoiado, a pessoa é o centro de todo o processo na construção dos apoios. Sendo assim, este projeto irá incluir os
participantes (usuários, beneficiários diretos) como atores protagonistas de seus processos de colocação no mercado de trabalho. Tal ação se dará da
seguinte forma:




Respeito constante ao desejo da pessoa com deficiência e de seu projeto de vida: Foco no perfil do usuário através da escuta realizada em
atividades nas OSC, atendimentos individuais, bem como durante todo o processo de inclusão nas empresas. O usuário será ouvido e suas ideias
e desejos de mudanças serão levados em consideração a qualquer momento do processo;
Avaliações de satisfação serão desenvolvidas durante o projeto, para captar as informações quanto à percepção subjetiva dos participantes com
relação a sua rede socioassistencial de atendimento (OSC, Empresa, Serviços de prefeituras e estado). Tal avaliação será construída através de
plataformas como o Google Forms e demais estruturas online de modo acessível e terá apoio técnico, caso necessário, para o preenchimento;
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No desenvolvimento do projeto, todas as decisões da família que digam respeito ao atendido, serão comunicadas a este e suas opiniões serão
acolhidas e levadas em consideração, não permitindo decisões unilaterais dos familiares de forma tutelada e que não considerem o desejo e o
projeto de vida deste indivíduo. Tal ação será realizada por meio de grupo de trabalho composto por usuários e pais, e sempre que necessário
através de atendimentos individuais aos atendidos e suas respectivas famílias.

(2.2.2.4) Ações afirmativas de diversidade e equidade previstas no projeto
O conteúdo do projeto, está pautado na filosofia do Emprego Apoiado que visa a diminuição das desigualdades sociais inerentes ao público da pessoa com
deficiência. Dentro deste viés, a ação estará voltada para a busca da equidade na oportunidade de acesso à plataforma/portal de conexões – tecnologia
utilizada pelo projeto, bem como o suporte técnico para todas as pessoas com deficiência independentemente da situação à qual se encontram.
Também serão desenvolvidas junto aos parceiros como OSC e Empresas, a conscientização com relação ao tema da diversidade e equidade presentes na
vida de pessoas com deficiência e suas famílias, garantindo que os parceiros criem situações de inclusão para qualquer pessoa com deficiência devido sua
etnia, orientação sexual, gênero e ou preferências religiosas.
O projeto também se empenhará em desenvolver ações que oportunizem a participação de pessoas negras, público LGBTQIA+ que se encontram no grupo
das pessoas com deficiência e que sofrem maior exclusão e segregação sociais devido estas características existenciais somadas à situação de deficiência
que vivem.
A composição da equipe da SORRI CAMPINAS, conta com 02 profissionais com deficiência, que trabalham no projeto, a orientadora profissional Adriana
que teve Neoplasia maligna de mama direita com esvaziamento axilar direito, sendo que este, trouxe como sequelas permanentes, limitando movimentos
repetitivos, força e temperatura do membro superior direito. E a assistente de projetos Maria Regina Rampazzo, que em 2005 foi diagnosticada com doença
autoimune Artrite Psoriática, que compromete todas as articulações. Todas essas sequelas a limita na realização de atividades de vida diária como de sua
vida profissional, necessitando de adaptações para sua realização.
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Atualmente compõem a equipe de suporte da instituição proponente AEDHA dois colaboradores com deficiência, sendo estes a assistente de RH Thaís
Honorato e o Mario Panuto analista de TI, ambos estarão cada um no seu departamento atuando em linhas gerais para o bom andamento da proposta. O
número ainda é pouco expressivo, entretanto o objetivo é que progressivamente o Projeto “CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão” torne-se exemplo
para as demais empresas.

4. Alinhamento ao Programa
(2.2.4.1) Indique um Objetivo estratégico e o desafio com o qual o projeto pretende contribuir (informações na página do programa no site FEAC https://www.feac.org.br/mobilizacaoparaautonomia/)
Objetivo estratégico do Programa Mobilização pela Autonomia:
Inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, com equidade, garantindo sua inclusão social e econômica.
Desafio do Programa Mobilização pela Autonomia:
Promover oportunidades profissionais para pessoas com deficiência para além da política de cotas, como meio de valorização pessoal, reconhecimento e
autonomia.
(2.2.4.2) Indique uma ODS e a meta com a qual o projeto pretende contribuir
Objetivo 8.
Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.
Meta. 8.5.
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Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com
deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor.

5. Definição de Sucesso
(2.2.2.1) Declaração de impacto pretendido
Pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho, com equidade, tornando-se socialmente e economicamente ativas.

(2.2.2.2) Evidências da aderência do impacto pretendido às necessidades do grupo destinatário
O trabalho é considerado um direito social. É encarado hoje não apenas como um “ganha pão”, mas um instrumento que permite à pessoa construir sua
identidade social e seu lugar na sociedade.
A pessoa com deficiência, historicamente, teve o olhar de caridade, sendo sempre reconhecida como um receptor passivo. Ocupar um lugar, no qual possa
ser vista como um cidadão que possui habilidades e pode se tornar um contribuinte ativo é essencial para romper com a barreira atitudinal e,
consequentemente, com as demais barreiras. Dessa forma, o projeto pretende propiciar todo o suporte que se faz essencial na inclusão e permanência da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho de maneira produtiva e eficiente.
Nesta perspectiva, é possível compartilhar conhecimentos através do desenvolvimento de competência múltiplas em diferentes frentes de atendimento às
pessoas com deficiência, contribuindo para mobilização dos saberes em prol da inclusão social, favorecendo também um ambiente de trabalho inclusivo.
A proposta apresentada enfrenta diretamente a ausência informação e consequentemente a exclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
para mitigar a falta de dados e conhecimento sobre a temática o projeto prevê a utilização disseminação da metodologia do Emprego Apoiado com a
finalidade de colocação e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e quebra de barreiras no ambiente corporativo.
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Diante o novo cenário frente a pandemia de Convide-19 foram registrados retrocessos no número de inclusão da pessoa com deficiência, o uso da tecnologia
diálogo diretamente com o tempo atual, onde a necessidade de isolamento social ainda faz-se presente e representa segurança a saúde das pessoas.
(2.2.2.3) Contribuição do projeto para a promoção humana e bem-estar social
Diante deste contexto, a realização do projeto “CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão” irá contribuir para promoção humana, a assistência e bem estar
social, a través do fortalecimento da identidade e autonomia da pessoa com deficiência, por meio da inclusão no mercado de trabalho.
A atuação integrada e articulada dos diferentes atores (família, empresa e comunidade), bem como o acesso à formação através da disseminação de
tecnologias e práticas de inovação social irá desenvolver um conjunto de habilidades e competências que irão impulsionar o comportamento ativo e
produtivo da pessoa com deficiência.
A Rede LAB Inclusão almeja ofertar à sociedade um legado de conhecimento tecnológico social, por meio da plataforma/portal de conexões – tecnologia
utilizada pelo projeto com base na metodologia do Emprego Apoiado, para investir no bem-estar, proteção e assegurar os direitos da pessoa com deficiência,
incentivando a mobilização comunitária para a quebra de paradigmas, gerando bases para uma sociedade mais inclusiva e comprometida em enfrentar e
mitigar os impactos da violação de direitos.

6. Estratégia
(2.2.2.1) Como o projeto pretende gerar o impacto pretendido?
O Projeto CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão pretende conduzir o público alvo - pessoa com deficiência e empresas de médio e grande porte - por
uma trilha de aprendizagem, autodescoberta e estabelecimento de conexão, através do uso de uma plataforma/portal de conexões – tecnologia que será
utilizada pelo projeto, com foco na:


inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho;
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multiplicação da metodologia do Emprego Apoiado;
capacitação e engajamento das empresas e profissionais de RH na colocação e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e
quebra de barreiras no ambiente corporativo.

O Emprego Apoiado, base do projeto, consiste em preparar a pessoa com deficiência para um posto de trabalho mediante a assistência pessoal de um
técnico de Emprego Apoiado. A metodologia analisa o potencial e o perfil da pessoa com deficiência e os compara com as vagas e necessidades de trabalho
da empresa, facultando encontrar ou criar uma vaga que beneficie os dois lados. Ela atua de forma personalizada com cada pessoa com deficiência,
principalmente mediante a ajuda de profissionais especializados e outros apoios, ajudas técnicas ou produtos de tecnologia assistiva no campo de trabalho.
Em resposta a atual situação pandêmica e de isolamento social, o projeto irá utilizar de um portal de conexões online (site) para executar a metodologia do
Emprego Apoiado em larga escala, uma vez que o “portal de conexões” será acessível a comunidade no geral. Para tanto serão implementadas as seguintes
fases:
1° CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE CONEXÕES E FORMAÇÃO: esta fase será responsável em fazer o levantamento de roteiro, conteúdo, atividades, material,
layout, etc, para construção do portal de conexões que será elaborado por empresa especializada. O portal contará com espaços para a pessoa com
deficiência: trilha de aprendizado e autodescoberta, e a empresa: trilha de aprendizado - Metodologia do Emprego Apoiado, e espaço destinado a divulgação
de vagas e solicitação de parceria.
2° EXECUÇÃO DA TRILHA DE APRENDIZADO: nesta fase o portal estará ativo, nele será ofertado duas frentes, sendo estas:


a primeira voltada para a pessoa com deficiência onde serão exploradas questões relacionadas ao perfil vocacional, descoberta dos pontos fortes,
interesses e necessidades de apoio da pessoa, entre outros;
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a segunda direcionada às empresas de médio e grande porte, onde será ofertado conhecimento e sensibilização quanto a questão da inclusão,
cumprimento de cotas e metodologia do emprego apoiada. E espaço para divulgação de vagas.

As duas frentes de atuação serão executadas concomitantemente, uma vez que as trilhas de aprendizado estarão disponíveis no portal, de forma
individualizada e pessoa. Os atendidos poderão se inscrever e percorrer os conteúdos disponíveis de acordo com seu interesse e necessidade.
3° ACOMPANHAMENTO E CONEXÕES: é nesta fase que a inclusão no mercado de trabalho acontece, uma vez percorrida a trilha de aprendizado, com base
nas informações coletadas a equipe de orientadores profissionais irá estabelecer match entre a pessoa com deficiência e as empresas parceiras para a
colocação na vaga de emprego. A partir deste ponto, para os incluídos no mercado de trabalho a equipe técnica permanece com o acompanhamento póscolocação.
Aos demais que aguardam colocação no mercado de trabalho, o acompanhamento ocorrerá por meio de grupos de afinidade e incluem: aplicação de
questionários de avaliação; produção de conteúdo coletivo (lives) em canais digitais e grupos temáticos de discussão, podendo estes ocorrerem de forma
presencial conforme a indicação das fases no município decretada pelo governo estadual perante a Pandemia Covid19.
(2.2.2.2) Quais os referenciais técnicos e evidências que sustentam a estratégia do projeto?
Num estudo realizado com profissionais de Recursos Humanos, é descrito que a qualificação é uma das justificativas mais relatadas pelos profissionais deste
setor para protelar a contratação de pessoas com deficiência (LORENZO; SILVA, 2017). Ribeiro e Lima (2010), relataram que o mercado de trabalho sempre
foi competitivo, o que cria barreiras para pessoas com deficiência visto que também seu acesso a cursos de qualificação é limitado, o que torna a questão
um desafio social.
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Tal aspecto pode levar a situações de empregos com salários abaixo da média da população e condições precárias na ocupação (BECKER, 2019). Esse fator
pode levar a um descrédito pelos atores envolvidos na inclusão deste público na vida profissional, isso em especial na família que ainda é o principal apoio
da maioria das pessoas com deficiência (TOMAZ; SANTOS; SILVA de AVÓ; GERMANO; MELO, 2017).
Este cenário apresenta a necessidade de inovação na capacitação de todos os atores envolvidos nessa causa da pessoa com deficiência. Portanto, há
necessidade de incluir as pessoas com deficiência, bem como instruir, informar e conscientizar a sociedade civil, o território, as famílias e as empresas.
Logo a visão do Emprego Apoiado (EA) inverte o modelo de inclusão focado em capacitar para contratar, passando a primeiro empregar e depois capacitar,
com resultados mais positivos. Contempla ainda a preparação das pessoas no posto de trabalho, por meio de uma orientadora profissional, que atuará em
parceria com colaboradores que terão o papel de apoios naturais.
Vale ressaltar a existência de um acompanhamento prévio para o desenvolvimento do portfólio individual com foco na análise do perfil profissional, suas
habilidades, potenciais e interesses, de modo a compará-los com as vagas existentes tendo como objetivo a satisfação com a função exercida e as condições
de trabalho, em condição de igualdade com os demais trabalhadores.
(2.2.2.3) Quais os principais riscos para o sucesso do projeto? (o que pode dar errado? Pontos de atenção e as estratégias para evitar o risco)
1. Como pontos de riscos para o sucesso do projeto:
1.1. Baixo número de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho;
1.2. Número reduzido de empresa captadas;
1.3. Baixa adesão dos atendidos nas trilhas formativas (empresa e a pessoa com deficiência);
2. Como estratégias para evitar os riscos:
2.1. Busca permanente de vagas e novas parcerias;
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2.2. Manter equipe de comunicação e captação de empresas atuante durante todo o projeto na busca ativa de novas parcerias;
2.3. Criar momentos para captação direta com empresas, falando diretamente com os departamentos de Recursos Humanos/ Diversidade e Inclusão.
2.4. Realizar uma pesquisa de campo junto à Rede Lab e seus usuários para levantar temas de interesse;
Realizar pesquisas de satisfação ao longo do projeto, para auxiliar na manutenção e/ou correção das ações para se tornarem mais assertivas;
Campanha direcionada a empresas com foco importância da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
(2.2.2.4) Qual a melhor descrição para este projeto em relação a tecnologia social¹ adotada?
O presente projeto tem como principal característica a aprimoramento de tecnologia social (inovação incremental)

ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA SOCIAL
PROTOTIPAGEM DE TECNOLOGIA SOCIAL
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA SOCIAL (INOVAÇÃO DISRUPTIVA)

APRIMORAMENTO DE TECNOLOGIA SOCIAL (INOVAÇÃO INCREMENTAL)
CONSOLIDAÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL
SISTEMATIZAÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL
TECNOLOGIA SOCIAL LEVADA A ESCALA
NÃO DE APLICA
¹considera-se tecnologia social todo o produto, método, processo ou técnica criado para solucionar algum tipo de problema social, atendendo quesitos de
simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social comprovado. Maiores inspirações em: https://transforma.fbb.org.br/
(2.2.2.5) Desenvolva os elementos que justificam a descrição escolhida
A proposta do projeto pretende realizar melhorias em processos de contratação para pessoas com deficiência, construindo uma plataforma com estrutura
e conteúdo acessíveis, como também criar uma nova forma de sustentabilidade para as OSC na temática da empregabilidade tornando a proposta perene.
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Ou seja, irá utilizar um conhecimento já existente aqui identificado na metodologia do Emprego Apoiado”, combinado a uma nova ferramenta que será a
plataforma/portal de conexões – tecnologia que será utilizada pelo projeto.
Diante o tempo atual de pandemia do Covid-19 o Projeto CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão apresenta inovação e melhoria através da tecnologia
para um produto já existe e executado pelo Rede Lab Inclusão.

7. Métricas
(2.2.7.1) Métricas de Esforço
ESF²#
1
2
3
4
5
6
7
8
ESF²= Esforço

Descritor

Número de empresas contatadas para captação de vagas
Número de empresas atendidas pelo portal de conexões, Conecta-in
Número de pessoas com deficiência atendidas pelo portal de conexões, Conecta-in
Número de pessoas que terão seu perfil identificado
Mapeamento das vagas
Cruzamento de perfil da pessoa com deficiência x vagas nas empresas
Produção de conteúdo dos módulos que serão executados
Produção de seminário final

Metas semestrais cumulativas
1
2
100
200
40
100
80
200
100
180
50
100
100
250
4
4
0
1

(2.2.7.2) Métricas de Resultado Quantitativos
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RQT³#

Descritor

Metas semestrais cumulativas
1
2
9
11
30
70

1
Empresas parceiras para colocação
2
Pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho
RQT³ = Resultados quantitativos
(2.2.7.2) Métricas de Resultado Qualitativos
RQL4#
Descritor
1
Reconhecimento da pessoa com deficiência quanto as suas habilidades e potencialidades para o trabalho
Nível

Conhecimento

Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Profissionais com
deficiência reconhecem e
exploram amplamente seu
potencial e habilidades
diante a execução de suas
atividades
20%

Profissional com
deficiência reconhece e
explora em quase sua
totalidade seu potencial
e habilidades diante a
execução de suas
atividades
50%

Profissional com
deficiência reconhece
suas habilidades, porém
não seu potencial
diante a execução de
suas atividades
20%

Profissionais com
deficiência não
reconhece seu potencial
e parcialmente suas
habilidades, diante a
execução de suas
atividades
10%

Profissional com
deficiência não
reconhece suas
habilidades, tampouco
reconhece seu potencial
e habilidades no
ambiente de trabalho.
0
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Nível

Prática

Excelente
Trabalhador com
deficiência sente-se
extremamente incluído,
ativo e produtivo no
ambiente de trabalho.
20%6

RQL4#
2

Ótimo
Trabalhador com
deficiência sente-se em
quase sua totalidade
incluído, ativo e
produtivo no ambiente
de trabalho.
40%

Bom

Regular

Ruim

Trabalhador com
deficiência sente-se
incluído e ativo, porém
não produtivo no
ambiente de trabalho.

Trabalhador com
deficiência sente-se
incluído no ambiente de
trabalho, entretanto
não tem certeza quanto
ao valor da contribuição
com a equipe.

Trabalhador com
deficiência não se sente
parte da equipe de
trabalho, e acredita que
suas contribuições não
são necessárias.

20%

10%

10%

Descritor
Sentimento de inclusão e produtividade no ambiente de trabalho
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RQL4#
3
Nível

Prática

Descritor
Empresa sensibilizada e oferecendo os apoios necessários ao trabalhador e ao processo de inclusão
Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Empresas, parceiras do
projeto, com rh e seus
funcionários sensibilizados
sobre a inclusão da pessoa
com deficiência no
trabalho, a partir de
funcionários receptivos e
apoiadores do
trabalhador, atendendo as
suas necessidade e
estimulando suas
potencialidades

Empresas, parceiras do
projeto, com rh e seus
funcionários
sensibilizados sobre a
inclusão da pessoa com
deficiência no trabalho,
a partir de funcionários
receptivos ao
trabalhador e apoiando
suas necessidades.
30%

Empresas, parceiras do
projeto, com rh
sensibilizado sobre a
inclusão da pessoa com
deficiência no trabalho,
com parte dos
funcionários que
trabalham diretamente
com a pessoa com
deficiência receptivos
40%

Empresas, parceiras do
projeto, com rh
sensibilizado sobre a
inclusão da pessoa com
deficiência no trabalho
e acolhendo
inicialmente as
necessidades do
trabalhador com
deficiência.
10%

Empresas, parceiras do
projeto, com rh que
inclui o funcionário com
deficiência, mas não
apoia, não sensibiliza
seus funcionários e não
estimula o trabalhador.
0%
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20%

8. Cronograma de atividades e entregas (explicar melhor e indicar que tem que ter link com os itens já apresentados)
A = Ação – o que é preciso fazer para entregar
E = Entrega – relacionado ao que se pretende entregar no projeto, por exemplo: pessoas trabalhando
Indicar quem da equipe (conforme descrito em cada número abaixo) será responsável pela ação ou entrega daquele ESF, RQT ou RQL
A

Atividade (A) / Entrega (E)

Métrica

Meses
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E
E
A

Resp.
Equipe
9, 10, 15,
18 e 19
10, 15 e
19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
Empresas parceiras para colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
Reuniões levantamento dos conteúdos conteúdo, roteiro e afins para o portal

A
Construção do Portal de Conexões Conecta-in
A
A
A

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9
e 11

Mapeamento de empresas potenciais
Contato com as empresas para captação de vagas (telefônico, e-mail e rede social)
Apresentação de oportunidade de adesão ao projeto - parceria

E
Inclusão profissional

A
Apoio e monitoramento

A

Avaliação do processo de inclusão na empresa

1
1

RQT1
ESF1
RQT1
ESF2
EFS3
ESF7
RQT1
ESF2
EFS3
ESF7
RQT1
ESF5
RQT1
ESF1
RQT1
ESF1
RQT1
ESF3
ESF4
RQT1
ESF3
ESF4
RQT1
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E
A

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
11, 12,
13, 14,
16, 17,
18, 2 20

Pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho
Realização de entrevista individual

A
Identificação de perfil e habilidades e interesses
A

Encaminhamentos para qualificação profissional – quando necessário

A
Inclusão na empresa

A
Suporte e apoio pós-contratação

E
A

9, 10, 15,
18 e 19

Realização de Seminário (online)
Reunião de planejamento, orientação e execução do seminário

ESF3
ESF4
RQT2
ESF3
RQT2
ESF3
ESF4
ESF6
RQT2
ESF3
ESF4
ESF6
RQT2
ESF3
RQT2
ESF3
ESF4
ESF6
RQT2
ESF3
ESF4
ESF6
RQT1
ESF8
RQT1
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A

ESF8
RQT1
ESF8

Divulgação do Seminário

9. Equipe técnica
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Função no projeto
Orientadora Profissional - SORRI
Orientadora Profissional - SORRI
Assistente Administrativo - SORRI
Consultor Emprego Apoiado - CESD
Consultor Emprego Apoiado - CESD
Consultor Emprego Apoiado - CESD
Técnico de orientação profissional- AEDHA
Interprete de Libras – AEDHA
Captador de recursos/vagas - AEDHA
Coordenador - AEDHA
Técnica de orientação profissional - AEDHA
Pedagoga - AEDHA
Assistente Social - CESD
Consultora Emprego Apoiado - CESD
Coordenadora – CESD

Formação
Assistente Social
Terapeuta Ocupacional
Ensino médio completo
Psicóloga
Pedagogo
Terapeuta Ocupacional
Psicólogo
Letras
Serviço técnico de terceiros
Psicólogo
Psicóloga
Pedagoga
Assistente Social
Terapeuta ocupacional
Educação Física e Administradora

Dedicação (i/p)
I (integral) ou p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)
I (integral)
p (parcial)
I (integral)
I (integral)
p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)
p (parcial)

Qt HT
30
10
10
28
15
25
40
30
10h
20h
20h
10h
10h
25h
12h

Valor HT
R$ 18,00
R$ 32,00
R$ 14,48
R$ 27,79
R$ 27,79
R$ 27,79
R$16,81
R$ 21,00
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
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16.
Psicóloga - SORRI Campinas
17.
Pedagoga - SORRI Campinas
18.
Administrador - SORRI Campinas
19.
Coordenadora - SORRI Campinas
20.
Assistente Social - SORRI Campinas
Observações

Psicóloga
Pedagoga
Administração
Terapeuta ocupacional e Pedagogia

Assistente Social

I (integral)
I (integral)
I (integral)
I (integral)
I (integral)

30h
40h
40h
40h
30h

CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA

10. Sustentabilidade
(2.2.2.1) Descreva de forma sucinta como pretende registrar as lições aprendidas, soluções e tecnologias sociais geradas pelo projeto (mecanismos para
contribuir para melhores relatórios, análises, reflexões)
Para melhorar as análises, reflexões e contribuir para a construção do relatório usaremos os seguintes recursos:
 ata das reuniões da rede;
 registros fotográficos e vídeos;
 instrumental de avaliação de indicadores;
 conteúdo e metodologia das trilhas formativas;
 desempenho dos profissionais,
 depoimento dos participantes;
 instrumento para avaliar o impacto.
(2.2.2.2) Como o projeto pretende sistematizar e compartilhar o conhecimento gerado? (produto de conhecimento, artigo, seminário, guia, vídeo etc.)
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Sim, o Projeto CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão irá sistematizar e compartilhar os conhecimentos adquiridos durante sua excussão através de
um seminário de encerramento, onde será explanado sobre as temáticas:





a inclusão da pessoa com deficiência mercado do de trabalho;
metodologia do emprego apoiado;
rede LAB Inclusão;
capacidade produtiva da pessoa com deficiência.

(2.2.2.3) Como se dará a continuidade das ações do projeto e seus desdobramentos (sustentabilidade)?
O projeto prevê a aquisição da tecnologia CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão, ao término deste primeiro ciclo formativo. Mediante a aquisição
mencionadas, haverá abatimento significativo dos custos de aproximadamente 30%, sem prejuízo da qualidade da trilha formativa.
Com os custos reduzidos e associado aos resultados alcançados no primeiro ciclo, o Departamento de Relações Institucionais da AEDHA irá elaborar um
plano de sustentabilidade pautado na busca ativa de investidores financeiros do setor privado, através de editais de apresentação de projetos, inclusive
em nível internacional. Outras frentes já previstas:



o investimento em emendas parlamentares e articulação com gestão municipal na tentativa de municipalizar e/ou regionalizar a ferramenta e
metodologia do projeto, assegurando formação e estímulo à pessoa com deficiência;
a comercialização ao setor privado dos cursos disponibilizados na plataforma digital, que contribuirão para a manutenção técnica desta e geração
de renda para as três OSC participantes da Rede LAB assim como desenvolvimento de novos cursos.

Por meio desta plataforma poderemos disponibilizar para outras OSC que queiram comercializar seus cursos, sempre voltados para o tema inclusão,
prevendo uma porcentagem que será destinada para a manutenção da mesma. Os cursos serão gratuitos para os usuários com deficiência, participantes
do CESD, SORRI Campinas e AEDHA, para usufruírem dos cursos oferecidos.
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(2.2.2.4) Qual a estratégia para perenizar os resultados do projeto (permanência)?
As estratégias serão:






desenvolvimento de novos conteúdos;
atividades para prospecção e inclusão dos participantes nas trilhas formativas;
manutenção da inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência;
grupos de interesse e LIVES;
divulgação nas redes sociais da rede LAB Inclusão.

(2.2.2.1) Resumo Executivo do Projeto (pitch)
CONECTA-IN: Empregabilidade e Inclusão é um projeto criado por três instituições da cidade de Campinas, AEDHA, CESD e SORRI com apoio da Fundação
FEAC. É uma proposta que visa desenvolver uma rede de apoio, para todos os envolvidos no processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado
de trabalho. Ou seja, A pessoa, sua família e as empresas.
A ação, visa atender algumas demandas que surgem neste processo:
1. a necessidade de um emprego digno de decente para as pessoas com deficiência, que desejam mostrar seus valores para o mercado de trabalho;
2. a diminuição da situação de vulnerabilidade ao qual as famílias destas pessoas vivem;
3. atender as necessidades da empresa, na colocação de pessoas com deficiência em seu quadro de colaboradores, de uma forma que seja bom para
todos os envolvidos.
O projeto visa responder a realidade desigual vivida pela pessoa com deficiência em nosso país, enfrentando diretamente a barreira do preconceito e da
falta de informação quanto a capacidade produtiva de uma pessoa com deficiência no competitivo mercado de trabalho.
No combate ao olhar assistencialista e caridoso sobre a pessoa com deficiência, o projeto tem como foco a capacidade e habilidade do indivíduo para o
trabalho, de modo a permite à pessoa construir sua identidade social e seu lugar na sociedade. Deixando assim de ser mero receptor passivo e ocupando
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um lugar, no qual possa ser visto como um cidadão que possui habilidades e pode se tornar um contribuinte ativo por meio da inclusão no mercado de
trabalho.
Todo o processo está amparado na metodologia do Emprego Apoiado, que é aplicada em diversos países do mundo todo e se desenvolve me três
momentos: 1. Na descoberta do perfil, “quem é a pessoa?”; 2. Mapeamento de vagas (Aproximação com perfil e a realidade de trabalho); 3.
Acompanhamento pós-inclusão no contexto de trabalho para realizar orientações e fortalecimento dos apoios no contexto de trabalho.
Dialogando com o tempo atual pandêmico o projeto prevê o uso da tecnologia, para aproximar o público alvo (pessoa com deficiência) e as empresas
através da plataforma/portal de conexões. Acreditamos que uma vez percorrida a trilha formativa, com base nas informações coletadas a equipe de
orientadores profissionais irão estabelecer match entre os atendidos para o desenvolvimento de emprego.
Assim, o CONECTA-IN vislumbra estabelecer 70 match. E impactar a vida da pessoa, o território habitado por ela, e o meio privado, por meio do acesso a
informação e conteúdos disponibilizados no portal.
Campinas, 26 de fevereiro de 2021.
Raul Roberto Novaes Rodriguez
Diretor Presidente da AEDHA
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Item de aquisição
#Natureza Orçamentária
#Atividade relacionada
Salário - Assistente Social - Caroline
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Assistente de Projetos - Maria Regina
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Assistente Administrativa - Sonia
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
FGTS
ENCARGOS TRABALHISTAS
SORRI
INSS
ENCARGOS TRABALHISTAS
SORRI
Terceiro criação de Plataforma, site e hotsite, hospedagem, manutenção
CONTRATAÇÃO
mensal, registro
DE PLATAFORMAS
de domínio, contas de
REDE
emails
LAB
Terceiro comunicação, marketing e mídias sociais
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
REDE LAB
Taxa administrativa - 5%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AEDHA
Taxa administrativa - 2,5%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SORRI
Taxa administrativa - 2,5%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CESD
Salário - Interprete de Libras - Célia
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
AEDHA
Salário - Tecnico Orientação Profissional - Marcelo
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
AEDHA
Auxilio Refeição
BENEFÍCIOS
AEDHA
Salário Consultor Emprego Apoiado Rafaella
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
CESD
Salário Consultor Emprego Apoiado Lívia
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
CESD
Salário Consultor Emprego Apoiado Jean
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
CESD
INSS
ENCARGOS TRABALHISTAS
CESD
Auxilio Refeição / Alimentação
BENEFÍCIOS
CESD
IRRF
ENCARGOS TRABALHISTAS
CESD
INSS
ENCARGOS TRABALHISTAS
CESD
Salário - Interprete de Libras - Célia
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
AEDHA
INSS
ENCARGOS TRABALHISTAS
AEDHA
FGTS
ENCARGOS TRABALHISTAS
AEDHA
13º Salário e encargos
ENCARGOS TRABALHISTAS
AEDHA
Férias + 1/3 e encargos
ENCARGOS TRABALHISTAS
AEDHA
IR
ENCARGOS TRABALHISTAS
AEDHA
PIS
ENCARGOS TRABALHISTAS
AEDHA
Auxilio Refeição
BENEFÍCIOS
AEDHA
Salário - Gerente Executiva - Ester
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Assistente Social - Juliana
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Assistente de Projetos - Maria Regina
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Psicóloga - Melissa
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Administrativo - Allan
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
Salário - Educadora - Sonia
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI
INSS
ENCARGOS TRABALHISTAS
SORRI
13º Salário
SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS
SORRI

#Fonte
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
FEAC_2021
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida
Contrapartida

Valor total
Vlr mês 1
Vlr mês 2
Vlr mês 3
Vlr mês 4
Vlr mês 5
Vlr mês 6
Vlr mês 7
Vlr mês 8
R$ 29.150,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00
R$ 13.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 6.592,41
R$ 599,31 R$ 599,31 R$ 599,31 R$ 599,31 R$ 599,31 R$ 599,31 R$ 599,31 R$ 599,31
R$ 25.300,02 R$ 2.300,02 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
R$ 8.484,84
R$ 771,44 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34
R$ 45.000,00 R$ 15.750,00 R$ 9.000,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
R$ 25.000,00 R$ 8.750,00 R$ 5.000,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
R$ 15.909,10 R$ 15.909,10
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.954,54 R$ 7.954,54
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.954,54 R$ 7.954,54
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 37.006,33 R$ 3.364,13 R$ 3.364,22 R$ 3.364,22 R$ 3.364,22 R$ 3.364,22 R$ 3.364,22 R$ 3.364,22 R$ 3.364,22
R$ 37.236,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10 R$ 3.385,10
R$ 8.484,84
R$ 771,44 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34
R$ 10.722,66 R$ 3.521,40 R$ 3.521,40 R$ 3.679,86
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 39.372,24 R$ 3.708,52 R$ 3.708,52 R$ 3.875,40 R$ 3.875,40 R$ 3.875,40 R$ 3.875,40 R$ 3.875,40 R$ 3.875,40
R$ 19.811,95 R$ 1.912,35 R$ 1.912,35 R$ 1.998,41 R$ 1.998,41 R$ 1.998,41 R$ 1.998,41 R$ 1.998,41 R$ 1.998,41
R$ 4.335,59
R$ 394,19 R$ 394,14 R$ 394,14 R$ 394,14 R$ 394,14 R$ 394,14 R$ 394,14 R$ 394,14
R$ 8.484,84
R$ 771,44 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34 R$ 771,34
R$ 3.417,00
459,00
459,00
459,00
255,00
255,00
255,00
255,00
255,00
R$ 4.007,19
R$ 364,29 R$ 364,29 R$ 364,29 R$ 364,29 R$ 364,29 R$ 364,29 R$ 364,29 R$ 364,29
R$ 229,77
R$ 20,97
R$ 20,88
R$ 20,88
R$ 20,88
R$ 20,88
R$ 20,88
R$ 20,88
R$ 20,88
R$ 9.546,46
R$ 867,86 R$ 867,86 R$ 867,86 R$ 867,86 R$ 867,86 R$ 867,86 R$ 867,86 R$ 867,86
R$ 7.228,21
R$ 657,11 R$ 657,11 R$ 657,11 R$ 657,11 R$ 657,11 R$ 657,11 R$ 657,11 R$ 657,11
R$ 5.107,85
R$ 464,35 R$ 464,35 R$ 464,35 R$ 464,35 R$ 464,35 R$ 464,35 R$ 464,35 R$ 464,35
R$ 2.735,70
R$ 248,70 R$ 248,70 R$ 248,70 R$ 248,70 R$ 248,70 R$ 248,70 R$ 248,70 R$ 248,70
R$ 6.334,57
R$ 575,87 R$ 575,87 R$ 575,87 R$ 575,87 R$ 575,87 R$ 575,87 R$ 575,87 R$ 575,87
R$ 717,64
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 65,24
R$ 3.615,16
R$ 328,56 R$ 328,66 R$ 328,66 R$ 328,66 R$ 328,66 R$ 328,66 R$ 328,66 R$ 328,66
R$ 62.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00
R$ 42.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
R$ 29.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
R$ 37.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
R$ 16.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
R$ 25.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
R$ 33.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
R$ 24.703,58 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78 R$ 2.245,78

Vlr mês 9
R$ 2.650,00
R$ 1.200,00
R$ 599,31
R$ 2.300,00
R$ 771,34
R$ 2.250,00
R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.364,22
R$ 3.385,10
R$ 771,34
R$ 0,00
R$ 3.875,40
R$ 1.998,41
R$ 394,14
R$ 771,34
255,00
R$ 364,29
R$ 20,88
R$ 867,86
R$ 657,11
R$ 464,35
R$ 248,70
R$ 575,87
R$ 65,24
R$ 328,66
R$ 5.700,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 1.500,00
R$ 2.300,00
R$ 3.000,00
R$ 2.245,78

Vlr mês 10
R$ 2.650,00
R$ 1.200,00
R$ 599,31
R$ 2.300,00
R$ 771,34
R$ 2.250,00
R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.364,22
R$ 3.385,10
R$ 771,34
R$ 0,00
R$ 2.889,67
R$ 999,20
R$ 394,14
R$ 771,34
255,00
R$ 364,29
R$ 20,88
R$ 867,86
R$ 657,11
R$ 464,35
R$ 248,70
R$ 575,87
R$ 65,24
R$ 328,66
R$ 5.700,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 1.500,00
R$ 2.300,00
R$ 3.000,00
R$ 2.245,78

Vlr mês 11
R$ 2.650,00
R$ 1.200,00
R$ 599,31
R$ 2.300,00
R$ 771,34
R$ 2.250,00
R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.364,22
R$ 3.385,10
R$ 771,34
R$ 0,00
R$ 1.937,70
R$ 999,20
R$ 394,14
R$ 771,34
255,00
R$ 364,29
R$ 20,88
R$ 867,86
R$ 657,11
R$ 464,35
R$ 248,70
R$ 575,87
R$ 65,24
R$ 328,66
R$ 5.700,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 1.500,00
R$ 2.300,00
R$ 3.000,00
R$ 2.245,78

Grupo de despesas
Fontes
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
DESPESAS COM PESSOAL FEAC_2021
R$ 92.368,54 R$ 138.843,59
0
0
0
SERVIÇOS DE TERCEIROS FEAC_2021
R$ 45.500,00 R$ 24.500,00
0
0
0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
FEAC_2021
OU FINANCEIRAS
R$ 14.403,94 R$ 17.414,25
0
0
0
OUTRAS
FEAC_2021
R$ 6.170,92 R$ 10.798,76
0
0
0
DESPESAS COM PESSOAL Contrapartida R$ 114.986,95 R$ 200.156,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totais
R$ 273.430,35 R$ 391.712,78

Fontes
FEAC
CONTRAPARTIDA

Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
R$ 158.443,40 R$ 191.556,60
R$ 114.986,95 R$ 200.156,18

Totais

R$ 273.430,35 R$ 391.712,78

0
0
0
0

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totais
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totais
R$ 350.000,00
R$ 315.143,13

