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ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: CENTRO DA JUVENTUDE 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 ANO 

INÍCIO: 13/01/2022 TÉRMINO: 12/01/2023 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Oferecer aos jovens, com idades entre 15 e 29 anos, espaços de referência por meio de 

dois Centros da Juventude nas Regiões Administrativas de Samambaia e Recanto das Emas que possibilitarão as 

seguintes atividades: participação em palestras; oficinas de esportes e temas diversos; conversas jovens; atividades 

físicas; atendimento psicossocial; e qualificação profissional (limitadas a 200 vagas), no período compreendido entre 

13/01/2022 e 12/01/2022.  

JUSTIFICATIVA: No viés das políticas públicas para a juventude, os Centros da Juventude serão de grande relevância 

e avanço para o Distrito Federal pois tem como meta principal atender a população jovem, com idades entre 15 a 29 

anos, tendo como objetivo criar um espaço de convivência, promotor de novas oportunidades para os jovens locais. 

Por meio dos Centros da Juventude das Regiões Administrativas de Samambaia Sul (QN 313, Cj B, Lotes 01 e 02, 

Samambaia Sul) e Recanto das Emas (Quadra 508, Conjunto 17, Lote 02, Recanto das Emas) serão oferecidos aos 

jovens participação em palestras, Oficinas de esportes e temas diversos, conversas jovens, atividades físicas e 

atendimento psicossocial, além da realização de cursos de qualificação profissional com duração de 120 horas/aula 

nas áreas de Informática, Marketing Digital ou Técnicas de Venda, todos com foco e módulo adicional de 

Empreendedorismo, no período compreendido entre 13/01/2022 e 12/01/2023. 

Pretende-se criar um espaço de convivência, com alto nível de receptividade aos jovens. Será oferecida também a 

prática do esporte, que além de fortalecer a saúde e provocar melhora nos hábitos, favorece a integração e 

socialização dos jovens.  

O projeto pretende transformar os Centros da juventude em espaços de convivência e acolhimento, um lugar de 

referência para os jovens atendidos pelo programa. 

Além de promover a capacitação profissional dos jovens espera-se que, com as atividades a serem ofertadas 

(conversas jovens, oficinas, palestras e atividades físicas), seja possível resgatar o engajamento destes para que se 

reconheçam como agentes capazes de fazer a diferença. 

O atual projeto se encaixa nos objetivos da Secretaria de Estado da Juventude uma vez que as ações ofertadas 

permitirão o acesso à educação de qualidade, aumentarão as oportunidades de emprego e renda, além de gerar a 

participação cidadã e o respeito aos Direitos Humanos, e poderá ser prorrogado mediante celebração de termo 

aditivo desde que haja disponibilidade orçamentária para esse fim e interesse de ambas as partes.  

Para realizar o diagnóstico do perfil a ser atendido pelo Projeto utilizou-se como fonte os dados emitidos pela 

CODEPLAN (Companhia de Planejamento do DF) em estudo recente, de agosto de 2020, que analisou a população 

jovem do Distrito Federal. Através do mesmo verificou-se que no entorno do Distrito Federal os jovens com idades 
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entre 15 e 29 anos representam em torno de 23% da população.  

Dentre os jovens, prevalecem os com idades entre 25 e 29 anos (35%), e através deste dado é possível identificar 

que os maiores desafios enfrentados por esta faixa etária são o ingresso e posterior manutenção da vida 

profissional, para os quais a capacitação profissional é essencial. 

O projeto prevê uma campanha de divulgação, nas Regiões Administrativas de Samambaia e Recanto das Emas, que 

envolverá a distribuição de folders nas escolas, Igrejas e demais locais de concentração dos jovens. A divulgação se 

dará também pelos meios digitais, através de grupos de WhatsApp e redes sociais. O material conterá as 

informações sobre os cursos a serem oferecidos, bem como um convite para visita aos Centros da Juventude.  

Neste ponto, haverá a participação das lideranças representativas e movimentos sociais, que se utilizará das 

seguintes estratégias de abordagem:  

• Diagnóstico, em forma de mailing, da liderança local; 

• Encontro de alinhamento e disseminação do projeto;  

• Realização de mini eventos que promovam a aproximação dos movimentos sociais com as instituições 

atuantes na região.  

Como estrutura e requisitos da Ação, disponibilizaremos: 

• Sede Administrativa da ADRA para reuniões e planejamento;  

• Coordenação do trabalho promovida pelos coordenadores do projeto; 

• Sede do Centro da Juventude para a realização das atividades.  

O objetivo é proporcionar sempre uma boa recepção a todos que tiverem interesse em conhecer o ambiente, 

disponibilizando todas as informações necessárias e auxiliando os jovens na identificação da área de seu maior 

interesse. Havendo o interesse, o jovem preencherá a ficha de inscrição e realizará, posteriormente, uma entrevista, 

para que sejam levantadas o máximo de informações a seu respeito e realizado o seu perfil social, psicológico e 

profissional, que viabilizará o acompanhamento em todo o processo de qualificação e posterior auxílio na inserção 

do mercado de trabalho.  

O projeto prevê atividades complementares como dinâmicas de grupo, conversas e palestras sobre temas de 

interesse dos jovens e da sociedade. O espaço promoverá discussões acerca de assuntos selecionados em 

conformidade com as Secretarias de Juventude, Educação e Saúde, abordando temas sensíveis como saúde sexual e 

reprodutiva, depressão em jovens e uso das drogas. Segundo os dados do IBGE, o cenário onde serão inseridos os 

Centro da Juventude são hoje locais fragilizados por fatores como tráfico de drogas, baixo índice de 

desenvolvimento social, descuido com a saúde sexual e reprodutiva e baixa autoestima. Assim, o combate ao uso de 

drogas e a retirada da zona de marginalidade se fazem necessários, bem como ações para a saúde preventiva dos 

jovens.  

O Centro da Juventude fará também a análise de perfil dos jovens. A ADRA se utiliza, em todos os seus projetos de 

atendimento ao público jovem, da prática do levantamento e análise de perfil profissional, comportamental e 

organizacional como forma de auxiliar os beneficiários na construção do protagonismo por meio do gerenciamento 

humano e da autogestão. Para isso, em nosso projeto contaremos com a prestação de serviço de empresa 

especializada no assunto, tendo como gerenciador e norteador a equipe administrativa dos centros da juventude 
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que estará trabalhando dentro das diretrizes e metas do projeto. 

Através desta ferramenta (análise de perfil) serão feitas a identificação e leitura das percepções emocionais e 

tendências comportamentais do indivíduo, registrando-as em um gráfico de fácil compreensão e análise. Serão 

mapeados aspectos pessoais como motivação, autoconhecimento, processo de aprendizagem, estilo de resolução 

de problemas, suporte ao stress, estilos de decisão e de comunicação, foco, entre outros...  

Este Projeto prevê também a distribuição de lanche para os alunos que farão os cursos de capacitação em dias de 

aulas. Levamos em consideração a situação de extrema vulnerabilidade social e falta de recursos na qual vive a 

maior parte dos jovens que moram nas cidades de execução do projeto. A alimentação é essencial para o bom 

desenvolvimento físico mas também para o aprendizado, além de contribuir para a fidelização dos jovens às 

atividades.  

Pretende-se, com todas essas ações, em conjunto, fidelizar os jovens aos Centros da Juventude, criar ali um espaço 

de convivência e, ao mesmo tempo, um ambiente de refúgio, autoconhecimento e orientação, onde eles se sentirão 

acolhidos e serão sempre assistidos por profissionais qualificados. 

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - ADRA é uma associação privada, não 

governamental, sem fins lucrativos, com ações de ajuda humanitária e desenvolvimento de comunidades, que atua 

em âmbito mundial. Estabelecida pela Igreja Adventista do Sétimo dia em 1984, atualmente está presente em mais 

de 100 países.  

No Brasil, a ADRA está organizada em um Escritório Nacional (ADRA Brasil) e treze escritórios Regionais (Regionais), 

que têm atuação delimitada em territórios de sub-regiões do país, como estados ou macrorregiões nacionais 

(incluindo Norte - CNPJ nº 14.784.254/0001-52, Nordeste - CNPJ nº 15.778.957/0001-30, Sudeste - CNPJ nº 

16.524.054/0001-96, Sul - CNPJ nº 17.578.142/0001-33, Centro Oeste - CNPJ nº 15.439.317/0001-04, Distrito 

Federal - CNPJ nº 15.439.317/0005-20, Goiás – CNPJ nº 15.439.317/0004-49, etc.). Cada uma dessas Regionais está 

registrada em um CNPJ próprio, com autonomia jurídica e administrativa, tendo todas a ADRA Brasil (CNPJ nº 

O1.467.063/0001-15) como associada instituidora. No caso da ADRA DF isso pode ser constatado a partir do art. 9º, 

I, “c”, do Estatuto Social da entidade. 

A ADRA Brasil instituiu suas regionais com a finalidade de promover atendimento mais adequado às diversas 

demandas e peculiaridades do território em que atuam, tendo em vista a enorme diversidade social e regional do 

nosso país. Contudo, a ADRA realiza seu trabalho de maneira uniformizada, seguindo padrões de atendimento, 

execução e qualidade que são estabelecidos, desenvolvidos e promovidos através de manuais e políticas 

institucionais seguidos por todas as Regionais. 

Nossa Instituição adquiriu vasta experiência em qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade social a partir 

do PERNOH – Projeto Escrevendo e Reescrevendo Nossa História – UNA, realizado pela nossa unidade do Pará. O 

Projeto, que tem parceria com o MPT (Ministério Público do Trabalho), constitui uma Cooperação multilateral e 

integrativa, da qual participa, dentre outras instituições, a 3ª Vara de Infância e Juventude de Belém (Tribunal de 

Justiça do Pará), promove a ressocialização do atendimento socioeducativo através da profissionalização e inclusão 

socioeconômica, objetivando a restauração, inserção, reinserção, reintegração, inclusão social, econômica e 

profissional dos egressos das medidas socioeducativas em meio fechado e daqueles que cumprem medidas em 
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meio aberto, como também a comunidade supracitada, a fim de minimizar os impactos atuais e futuros para a 

sociedade. Através deste Projeto, que vem sendo executado desde 2017, a ADRA já qualificou ou prestou 

atendimento a mais de 10.000 (dez mil) jovens. 

Em nossa unidade do Espírito Santo, que conta com um corpo de colaboradores de aproximadamente 1000 

funcionários, realizamos vários projetos, sendo um deles o ACOLHIMENTO INFANTIL, através do qual acolhemos 

crianças e adolescentes, com idades de 0 a 18 anos incompletos, vítimas de abandono, violências e maus tratos. 

https://adra.org.br/projetos/espirito-santo/acolhimento-infantil/  

Em Goiás, através do PLANO DE AÇÃO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, projeto 

realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Planaltina – GO, visamos fortalecer 

a convivência de crianças e adolescentes em grupo e vínculos familiares e afetivos. 

Em Minas Gerais, através de Convênio de Cooperação Mútua entre a ADRA e o Município de Belo Horizonte, o 

Projeto CENTRO POP MIGUILIN tem por objeto, obedecendo a política pública de assistência social, promover a 

igualdade de diretos no acesso ao atendimento; o acesso aos benefícios e serviços de qualidade; respeito à 

dignidade do cidadão, à sua autonomia, à sua privacidade e à convivência familiar, comunitária e social; e 

precedência do atendimento social sobre exigência de rentabilidade econômica. 

Em Brasília temos, dentre outros: 

▪ Termo de Fomento 907211/2020 - No DF, através do Projeto FAZ TEU NOME promovido pelo Governo 

Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional da 

Juventude, proporcionamos a capacitação profissional de jovens, com idades entre 18 e 29 anos, dando a 

eles o acesso ao empreendedorismo cultura, a inovação e a economia criativa. 

▪ Termo de Fomento 915600/2021 – Também no DF, através do Projeto SONS DE ESPERANÇA, promovido 

pelo Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria 

Nacional da criança, proporcionaremos o desenvolvimento musical, artístico e intelectual dos educandos, 

ajudando crianças com idades entre 08 e 16 anos a conquistar suas autonomias enquanto cidadãos por 

meio da musicalização. 

▪ Termo de Fomento 918811/2021 - Ainda no DF, através do Projeto PRATA DA CASA, promovido pelo 

Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria 

Nacional da criança, proporcionaremos um espaço de convivência e desenvolvimento social, através da 

prática do esporte e atendimento psicossocial, para crianças com idades entre 07 e 17 anos.  
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES:  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE ESPECIFICAÇÃO INDICADOR DE RESULTADO 
DURAÇÃO 

Início Término 

1. Diagnóstico, Seleção e Análise de Perfil dos 
candidatos ao projeto 

Atender 200 jovens nos 2 Centros 
de Juventude 

13/01/2022 28/02/2022 

1.1. Avaliações 
Identificação de perfil do público-alvo 
para capacitação e profissionalização. 

Realizar o processo de avaliação nos 
200 jovens que serão capacitados. 

13/01/2022 28/02/2022 

2. Oficinas diversas para atendimento dos jovens dos 
Centros de Juventude 

Atender 1.000 jovens nos 2 Centros 
de Juventude 

01/03/2022 31/12/2022 

2.1. Oficinas de 
Esporte 

Ofertar oficinas de esporte aos jovens 
que buscarem os Centros de 
Juventude. 

Ter ao menos quatro turmas por 
semana em cada unidade do centro. 

01/03/2022 31/12/2022 

2.2. Oficinas 
Diversas 

Ofertar oficinas diversas aos jovens 
que buscarem os Centros de 
Juventude. 

Realizar ao menos duas oficinas por 
semana em cada unidade do Centro. 

01/03/2022 31/12/2022 

3. Cursos Profissionalizantes para capacitar 200 jovens 
nos dois Centros de Juventude 

Capacitar 200 jovens nos 2 Centros 
de Juventude 

15/04/2022 31/12/2022 

3.1. Cursos 
Profissionalizant
es 

Ofertar cursos profissionalizantes aos 
jovens que buscarem os Centros de 
Juventude. 

Capacitar 200 jovens através de 
cursos profissionalizantes em 3 
especialidades diferentes. 

15/04/2022 31/12/2022 

4. Outras Atividades a serem implementadas nos Centros de Juventude 

4.1. Conversas 
jovens 

Organizar e sensibilizar grupos de 
jovens e seus familiares para 
participarem de conversas jovens. 

Realizar ao menos 20 (vinte) 
conversas jovens, 10 (dez) em cada 
Centro, abordando temas de 
interesse dos jovens. 

01/03/2022 31/12/2022 

4.2. Palestras 
Organizar os grupos de jovens para 
participarem das Palestras a serem 
ministradas nos Centros. 

Realizar ao menos 20 (vinte) rodas 
de conversa, 10 (dez) em cada 
Centro, abordando temas de 
interesse dos jovens. 

01/03/2022 31/12/2022 

4.3. Análise de 
Perfil 

Realizar a análise de perfil dos jovens 
como forma de auxiliá-los no auto-
conhecimento e identificação de 
habilidades e vocação profissional. 

Realizar a análise de perfil em 400 
jovens atendidos nos Centros da 
Juventude. 

01/03/2022 31/12/2022 

4.4. Formaturas 

Organizar os grupos de jovens 
participantes das oficinas e dos 
cursos profissionalizantes e seus 
familiares para participarem das 
festas de formatura. 

Realizar 01 festa de formatura em 
cada unidade do Centro de 
Juventude. 

01/09/2022 31/12/2022 

 

OBJETIVOS E METAS: O objetivo deste Projeto é, por meio de dois Centros da Juventude nas Regiões 

Administrativas de Samambaia e Recanto das Emas, oferecer aos jovens participação em palestras, Oficinas de 

esportes e temas diversos, conversas jovens e atividades físicas, atendimento psicossocial, além de proporcionar 

qualificação adicional a 200 jovens com idades entre 15 e 29 anos, no período compreendido entre 13/01/2022 e 

12/01/2023, de modo a facilitar a inserção dos mesmos no mercado de trabalho.  

Pretende-se criar um espaço de convivência, com alto nível de receptividade aos jovens, onde serão oferecidos um 
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total de 1000 atendimentos através de todas as atividades oferecidas. 

As metas serão avaliadas mensalmente observando-se os indicadores e levando-se em consideração o método de 

cálculo e a fonte de verificação para uma melhor gestão e cumprimento efetivo das mesmas. A equipe fará o 

acompanhamento por meio de plataforma de gestão de projetos da ADRA. 

Os jovens terão acesso também à prática do esporte, que além de fortalecer a saúde e provocar melhora nos 

hábitos, favorece a integração e socialização.  

Os Centros da juventude serão espaços de convivência e acolhimento, lugares de referência para os jovens 

atendidos pelo programa. 

As metas do projeto são o atendimento direto de cerca de 1000 jovens no período de 01 (um) ano, incluindo a 

oferta das 200 vagas em cursos profissionalizantes.    

INDICADOR 1 TAXA DE ATENDIMENTO 

 
Método de cálculo 

Relação entre o número de pessoas atendidas nas diferentes atividades e dos 
interessados em atividades profissionalizantes, educacionais, esportivas e culturais e o 
número máximo de atendimento possível com base na capacidade instalada e 
prevista no projeto. O cálculo é a comparação quantitativa entre as pessoas atendidas 
até o momento da avaliação relacionado e confrontado com a capacidade de 
participação de cada atividade ofertada. 

META 70% de participantes nas atividades oferecidas de acordo com a capacidade 

ofertada durante o período. 
Fonte de 

verificação 
Cadastros e controles de presença que serão apresentados conforme datas de 
prestação de contas definidas nas páginas 10/11 do presente Plano de Trabalho. 

 

INDICADOR 2 NÍVEL DE SATISFAÇÃO INDIVIDUAL 

Método de cálculo 
Pesquisa para aferir o nível de satisfação individual dos beneficiários com os serviços 
prestados nos Centros de Juventude. O indicador deve ser representado em valores 
percentuais. Amostra de 20% por beneficiários das diversas atividades. A pesquisa 
será realizada após a participação nas atividades, de forma a se preservar a liberdade 
no processo de avaliação do beneficiário. 

META 80% dos entrevistados satisfeitos com o serviço prestado durante o período. 

Fonte de 
verificação 

Aplicação de Pesquisa de Satisfação que será apresentada conforme datas de 
prestação de contas definidas nas páginas 10/11 do presente Plano de Trabalho. 

 

INDICADOR 3 NÚMERO DE JOVENS ATENDIDOS 

Método de cálculo Relação das vagas oferecidas para os cursos e as vagas preenchidas. 

META 80% das vagas disponibilizadas preenchidas. 

Fonte de 
verificação 

Seletiva e controle de frequência que serão apresentados conforme datas de 
prestação de contas definidas nas páginas 10/11 do presente Plano de Trabalho. 

 

INDICADOR 4 NÚMERO DE RESULTADOS ALCANÇADOS POR TIPO DO CURSO 

Método de cálculo Relação de número total de participantes em cada tipo de curso. 

META 80% dos inscritos concluindo os respectivos cursos profissionalizantes e recebendo a 
certificação. 

Fonte de 
verificação 

Relatórios de acompanhamento e emissão dos certificados que serão apresentados 

conforme datas de prestação de contas definidas nas páginas 10/11 do presente 
Plano de Trabalho. 
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Os indicadores de resultados previstos para este projeto são:      

 Número de cadastro realizados / 1000 cadastros *70 

 Número de atendimentos direto aos jovens / 1000 atendimentos *70            

 Número de participantes nas oficinas / 1000 participantes *80 

 Número de participantes nas rodas de conversa / 200 participantes *60 

 Número de participantes dos cursos profissionalizantes / 200 participantes *80 

 Número de atendimentos no psicossocial / 1000 participantes *60 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: Jovens com idades entre 15 e 29 anos. 

 

CONTRAPARTIDA: A entidade oferece como contrapartida a cessão do espaço onde acontecerão as atividades do 

Centro da Juventude na Samambaia Sul, situado à QN 313, Cj B, Lotes 01 e 02, conforme Contrato de Comodato 

Imobiliário firmado entre esta instituição e a Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal. O Núcleo da 

Samambaia cedido contém toda a estrutura necessária para realização dos cursos de qualificação, como 

computadores, mesas, cadeiras, etc... Além disso, no espaço escolhido no Recanto das Emas, onde também se 

realizarão atividades do Centro da Juventude, a ADRA se comprometeu a realizar, ainda como contrapartida, as 

reformas necessárias para adaptação do ambiente (pintura e elétrica), estimadas em aproximadamente R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais).  

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Diagnóstico, Seleção e Análise de Perfil dos candidatos ao 
Projeto.  

13/01/2022 28/02/2021 

Oficinas diversas para atendimento dos jovens dos Centros 
de Juventude 

01/03/2022 31/12/2022 

Cursos Profissionalizantes para capacitar 200 jovens nos 
dois Centros de Juventude 

15/04/2022 31/12/2022 

Fornecimento de lanche para os participantes dos cursos 
profissionalizantes 

15/04/2022 31/12/2022 

Conversas Jovens 01/03/2022 31/12/2022 

Palestras 01/03/2022 31/12/2022 

Análise de Perfil 01/03/2022 31/12/2022 

Formatura 01/09/2022 31/12/2022 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

  
  VALOR / ANO 

1o Desembolso 
(dezembro) 

2o Desembolso 
(março) 

Valor Total 

CUSTO 
CONTRATAÇÃO 

RECURSOS 
HUMANOS 

Coordenador Técnico 

R$552.000,00  

R$13.000,00 R$67.000,00 R$80.000,00 

Coord. Centro Juventude 1 R$9.000,00 R$47.000,00 R$56.000,00 

Coord. Centro Juventude 2 R$9.000,00 R$47.000,00 R$56.000,00 

Gestor de redes sociais R$5.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00 

Assistente Social R$18.000,00 R$90.000,00 R$108.000,00 

Psicólogo R$9.000,00 R$45.000,00 R$54.000,00 

Instrutor de Oficinas Diversas R$4.800,00 R$48.000,00 R$52.800,00 

Monitor Sênior de Oficinas 
Esporte 

R$6.400,00 R$70.400,00 R$76.800,00 

Monitor Sênior de Oficinas 
Diversas 

R$3.200,00 R$35.200,00 R$38.400,00 

CUSTO 
CONTRATAÇÃO 
DE TERCEIROS 

Coffee break para formaturas 

R$482.258,40  

R$0,00 R$39.700,00 R$39.700,00 

Criação e Publicidade  R$12.000,00 R$60.000,00 R$72.000,00 

Comunicação Social R$5.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00 

Contratação de Profissional 
para Análise de Perfil 

R$9.000,00 R$27.000,00 R$36.000,00 

Contratação de Empresa de 
Capacitação Profissional 

R$66.400,00 R$132.800,00 R$199.200,00 

Contratação Conteudista R$15.000,00 R$0,00 R$15.000,00 

Internet e telefonia R$469,80 R$3.288,60 R$3.758,40 

Contratação de serviço de 
Filmagem e Fotografia 

R$14.000,00 R$42.000,00 R$56.000,00 

Locação de Tenda R$1.500,00 R$1.500,00 R$3.000,00 

Locação Palco R$1.500,00 R$1.500,00 R$3.000,00 

Locação Testeira de Ferro R$1.500,00 R$1.500,00 R$3.000,00 

Locação som pequeno porte R$3.000,00 R$3.000,00 R$6.000,00 

Locação Painel Backdrop R$2.400,00 R$2.400,00 R$4.800,00 

Locação Pórtico Box Truss R$1.900,00 R$1.900,00 R$3.800,00 

Locação de Transporte para 
alunos nas atividades diversas 

R$1.750,00 R$5.250,00 R$7.000,00 

CUSTO 
AQUISIÇÃO 

BENS DE 
CONSUMO 

Material de Expediente 

R$165.737,02  

R$5.929,26 R$11.858,52 R$17.787,78 

Material Pedagógico R$0,00 R$15.000,00 R$15.000,00 

Panfleto Informativo R$7.200,00 R$0,00 R$7.200,00 

Certificados R$0,00 R$2.620,00 R$2.620,00 

Confecção de Banner R$1.392,40 R$0,00 R$1.392,40 

Lona Pórtico R$759,88 R$0,00 R$759,88 

Lona do Backdrop R$1.779,60 R$0,00 R$1.779,60 

Lanche R$0,00 R$52.000,00 R$52.000,00 

Camiseta participantes dos 
cursos, oficinas e outras 
atividades 

R$0,00 R$36.000,00 R$36.000,00 

Camiseta equipe R$720,00 R$0,00 R$720,00 

Combustível R$13.612,46 R$8.224,90 R$21.837,36 

Kit Brindes R$0,00 R$8.640,00 R$8.640,00 

SUBTOTAL: R$1.199.995,42  R$244.213,40 R$955.782,02 R$1.199.995,42 
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As prestações de contas do projeto serão realizadas conforme as datas estabelecidas pela Secretaria da Juventude 

descritas abaixo; 

 1ª prestação de contas parcial até o dia 21/02/2022;  

 2ª prestação de contas parcial até o dia 01/06/2022;  

 3ª prestação de contas final até o dia 13/02/2023;  

 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

CUSTO COM CONTRATAÇÕES - RECURSOS HUMANOS 
Número 

Profissionais 
Meses Valor Valor Total 

Diretor Técnico 

Profissional responsável pelo fiel cumprimento do 
Projeto nos moldes propostos por este Plano de 
Trabalho. Este profissional será o Sr. Jeconias Lopes 
Vieira Neto, Diretor Regional da ADRA Centro Oeste, 
constituído em Ata da Instituição, documento 
obrigatório previamente apresentado. PRO BONO. 

1 12 R$0,00 R$0,00 

Coordenador 
Técnico 

Profissional responsável pelo controle da execução 
das ações previstas no projeto, coordenando e 
controlando as atividades realizadas pelos 
colaboradores, acompanhando e monitorando as 
metas e indicadores previstos no projeto, entre 
outras atividades. 

1 

8 R$6.500,00 R$52.000,00 

4 R$7.000,00 R$28.000,00 

Coordenador 
Centro Juventude 1 

Profissional responsável pela coordenação e 
execução das atividades previstas no projeto, na 
unidade do Centro de Juventude 1. 

1 
8 R$4.500,00 R$36.000,00 

4 R$5.000,00 R$20.000,00 

Coordenador 
Centro Juventude 2 

Profissional responsável pela coordenação e 
execução das atividades previstas no projeto, na 
unidade do Centro de Juventude 2. 

1 

8 R$4.500,00 R$36.000,00 

4 R$5.000,00 R$20.000,00 

Gestor de redes 
sociais 

Profissional responsável pela programação da 
comunicação em redes sociais, desde a pauta, 
publicação, agendamento e impulsionamento de 
conteúdos. 

1 12 R$2.500,00 R$30.000,00 

Assistente Social 

Profissional responsável pela coletividade e 
integração do indivíduo na sociedade, estando 
comprometido em apoiar a elaboração das 
metodologias para atendimento dos jovens e de 
todas as ações do projeto, entre outras atividades. 

2 12 R$4.500,00 R$108.000,00 

Psicólogo 

Profissional responsável por avaliar o 
desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais dos jovens como também diagnosticar e 
avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, estando comprometido em apoiar a 
elaboração das metodologias para atendimento dos 
jovens, entre outras atividades. 

1 12 R$4.500,00 R$54.000,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Profissional responsável por prestar auxilio imediato 
em diversas funções, além de fazer o serviço de 
manutenção, de limpeza e o que mais for necessário. 

0 12 R$1.600,00 R$0,00 

Instrutor de 
Oficinas Diversas 

Profissional responsável por conceber, planejar, 
organizar, operacionalizar conteúdos e ações das 
diversas oficinas dos Centros de Juventude, 
comprometido com oportunidades para os jovens, 
entre outras atividades.  

2 12 R$2.200,00 R$52.800,00 
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Monitor Sênior de 
Oficinas Esporte 

Profissional responsável pela ministração e 
acompanhamento das diversas oficinas de esporte 
dos Centros, operacionalizando conteúdos e ações, 
comprometido com oportunidades para os jovens. 

2 12 R$1.600,00 R$38.400,00 

Monitor Sênior de 
Oficinas Diversas 

Profissional responsável pela ministração e 
acompanhamento das diversas oficinas dos Centros, 
operacionalizando conteúdos e ações, comprometido 
com oportunidades para os jovens. 

4 12 R$1.600,00 R$76.800,00 

SUBTOTAL: R$552.000,00 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

Coffee break para 
formaturas 

pães de queijo Unidade 5.000 R$0,70 R$3.500,00 

empadas de frango Unidade 5.000 R$0,70 R$3.500,00 

coxinhas de frango Unidade 5.000 R$0,70 R$3.500,00 

pastéis de carne Unidade 5.000 R$0,70 R$3.500,00 

enroladinhos de queijo Unidade 5.000 R$0,70 R$3.500,00 

cachorros-quentes Unidade 4.000 R$4,00 R$16.000,00 

Sucos (dois tipos) 100 litros de suco Unidade 500 R$6,00 R$3.000,00 

Bolo da Formatura Kg 80 R$40,00 R$3.200,00 

Criação e Publicidade  

Empresa responsável pelo estudo, 
planejamento e implementação de ações de 
marketing e comunicação, criação e direção 
de campanhas e peças publicitárias, tanto 
digitais quanto mídias tradicionais. 

Mês 12 R$4.500,00 R$54.000,00 

Comunicação Social 

Empresa responsável por organizar 
informações e notícias a serem difundidas; 
divulgar as ações do projeto nas mídias 
tradicionais; realizar contato permanente 
com a mídia, com sugestões de pautas para 
os veículos; implantar ações de relações 
públicas; planejar e executar cerimonial e 
assessoria de imprensa. 

Mês 12 R$4.000,00 R$48.000,00 

Contratação de 
Profissional para Análise 
de Perfil 

Contratação de profissional responsável por 
realizar teste personalizado e, respectiva 
análise do mesmo, com cada jovem inscrito, 
para que se possa identificar o perfil e 
consequente vocação de cada um. A 
referência é teste/aluno = R$ 90,00   

Aluno 400 R$90,00 R$36.000,00 

Contratação de Empresa 
de Capacitação 
Profissional 

Contratação de instituição especializada em 
ensino profissionalizante para ministrar os 
cursos oferecidos pelo projeto, com média 
de 120 horas de duração, dependendo da 
área de interesse. A referência é 
hora/aula/aluno = R$ 8,30 

Aluno 200 R$996,00 R$199.200,00 

Contratação de 
Conteudistas 

Profissional responsável na área de criação 
e desenvolvimento de conteúdo, 
atualização de novas metodologias de 
ensino, exercícios, dinâmicas, apresentação 
e avaliação de treinamento. 

Serviço 1 R$15.000,00 R$15.000,00 

Internet e telefonia 
Contratação de Operadora para 
disponibilizar Internet de 20 megas e 
telefonia 

Mês 24 R$156,60 R$3.758,40 
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Contratação de serviço 
de Filmagem e Fotografia 

Contratação de empresa especializada em 
serviço de filmagem e fotografia para fazer 
a captação de som e imagem na cobertura 
institucional do projeto em quatorze ações. 

Serviço 14 R$4.000,00 R$56.000,00 

Locação de Tenda 
Locação de Tenda medindo 5x5 com 
cobertura em Lona Vinil em estrutura 
metálica. 

Diária 6 R$500,00 R$3.000,00 

Locação Palco 
Locação de Palco medindo 6x5x1 com piso 
em carpete, rampa, escada, cobertura e 
guarda corpo. 

Diária 2 R$1.500,00 R$3.000,00 

Locação Testeira de Ferro 
Locação de Estrutura de Ferro para receber 
lona de identificação medindo 5,45 x 1,50 m 
para 7 espaços do evento da juventude. 

Diária 2 R$1.500,00 R$3.000,00 

Locação som pequeno 
porte 

Locação de Som de Pequeno Porte 
contendo duas caixas amplificadas, duas 
caixas amplificadas grave, e dois microfones 
sem fio. (Formaturas) 

Diária 4 R$1.500,00 R$6.000,00 

Locação Painel Backdrop 

Locação de Painel Backdrop em estrutura 
alumínio box truss Q30, medindo (4,00 
metros de largura por 3,00 metros de 
altura) 

Diária 4 R$1.200,00 R$4.800,00 

Locação Pórtico Box Truss 

Locação de Painel Pórtico em estrutura 
alumínio box truss Q30, medindo (5,00 x 1,0 
metros de largura por 3,0 x 1,00 metros de 
altura nas laterais 

Diária 2 R$1.900,00 R$3.800,00 

Locação de Transporte 
para alunos nas 
atividades diversas 

Aluguel de ônibus particular, com 
capacidade para 40 lugares, incluindo 
combustível, para transporte dos alunos 
dos Centros de Juventude às atividades 
extra centros. 

Diária 10 R$700,00 R$7.000,00 

   TOTAL  R$482.258,40 

 

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO  
Indicador 

Físico 
Estimativa de Custos (R$) 

Unidade. Quant. Valor un. Valor total 

Material de 
Expediente e limpeza 

Cartucho de tinta para impressora, compatível 
com HP 662 LX Black – capacidade 300 páginas 

Unidade 15 R$65,00 R$975,00 

Cartucho de tinta para impressora, compatível 
com HP 662 LX Color – capacidade 300 páginas 

Unidade 15 R$75,00 R$1.125,00 

Cartucho Epson PT –kit com 04 unidades Unidade 5 R$120,00 R$600,00 

Resma de papel A4210mm x 297mm 90gr Resma 100 R$24,00 R$2.400,00 

Registrador AZ RBO2AP Tamanho A4, Unidade 200 R$19,00 R$3.800,00 

Caneta econômica AZ – Com Caixa com 50 
unidades 

Caixa 32 R$45,00 R$1.440,00 

Plástico Furo Universal –– Tamanho A4 – Pacote 
com 10 unidades 

Pacote 100 R$10,00 R$1.000,00 

Pasta em “L” Tamanho A 4 - Pacote com 10 
unidades 

Pacote 60 R$10,00 R$600,00 

Pincel quadro branco WBMA Unidade 100 R$9,32 R$932,00 

Marca Texto - caixa com 12 unidades Caixa 10 R$20,00 R$200,00 

Borracha plástica – Caixa 24 unidades Unidade 2 R$19,00 R$38,00 

Calculadora de Mesa Unidade 6 R$23,96 R$143,76 

Clips - tamanhos diversos – Caixa com 100 
unidades 

Caixa 50 R$2,00 R$100,00 

Bandeja simples em acrílico Unidade 6 R$11,75 R$70,50 

Régua Acrílica 30 cm. Unidade 14 R$3,00 R$42,00 
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Envelope papel modelo saco – tamanho Ofício 
– Caixa com 250 unidades 

Caixa 3 R$48,00 R$144,00 

Grampeador Unidade 14 R$14,89 R$208,46 

Grampos para grampeador Tamanhos Diversos 
– Caixa com 5.000 

Caixa 6 R$6,00 R$36,00 

Perfurador Unidade 10 R$15,00 R$150,00 

Cola em bastão Unidade 20 R$4,49 R$89,80 

Fita Adesiva transparente - rolo Unidade 18 R$5,00 R$90,00 

Fita Dupla Face - rolo Unidade 12 R$9,00 R$108,00 

Pilhas – Modelos Diversos – Pacote com 02 
unidades 

Pacote 8 R$14,70 R$117,60 

Pen drive – 8 GB Unidade 8 R$30,00 R$240,00 

HD Externo – 1 Tera Unidade 2 R$250,00 R$500,00 

ESPONJA DE ACO BOMBRIL 14X8X60G PC 1 R$ 33,57 R$ 33,57 

DETERG. CLETEX AUDAX 5LT GL 4 R$ 16,76 R$ 67,04 

MULTI USO  NEUTRO 1X500ML FR 24 R$ 2,36 R$ 56,64 

PAPEL HIG.FD. NEUTRO C/30M  FD 4 R$ 76,01 R$ 304,04 

T. PAPEL 2D BCO VIP 5000FL TI001 21X18.5 CX 2 R$ 84,55 R$ 169,10 

FLANELA LARANJA G 39X59CM PC 1 R$ 25,33 R$ 25,33 

LUVA FORRADA AMAR. VERNIZ TAM. G  PA 5 R$ 5,19 R$ 25,95 

LUVA FORRADA AMAR. VERNIZ TAM. M  PA 5 R$ 5,19 R$ 25,95 

COPO DESC BCO 200ML PS 25X100UN  CX 1 R$ 104,11 R$ 104,11 

SABAO EM PO 5KG SC 4 R$ 18,90 R$ 75,60 

SACO ALVEJADO S.GIGANTE 60X80CM  UN 5 R$ 7,34 R$ 36,70 

DESINF. GOLD LAVANDA  5LT 1/30 GL 4 R$ 26,48 R$ 105,92 

AGUA SANITARIA S/ CLORO 5LTS GL 4 R$ 12,42 R$ 49,68 

SACO PTO 20LTS P/LIXO GP CT 10 R$ 12,47 R$ 124,70 

SACO PTO.60LTS P/LIXO  CT 10 R$ 18,62 R$ 186,20 

PANO PRATO LISO OVERLOCK 35X60  DZ 1 R$ 28,60 R$ 28,60 

PANO M.USO 28CMX240M AZUL  RL 1 R$ 116,12 R$ 116,12 

SACO BOB PIC 30X40CM +/-1.8KG 400UN  BB 1 R$ 40,63 R$ 40,63 

LIMPA FERRUGEM 500ML  FR 1 R$ 19,95 R$ 19,95 

LIMPA FORNO PASTA  230GR UN 8 R$ 8,44 R$ 67,52 

COPO DESC TRP 180ML PS 25X100UN  CX 2 R$ 104,11 R$ 208,22 

PAPEL HIG.FD.  C/28M  FD 2 R$ 75,25 R$ 150,50 

AGUA SANITARIA  5LTS GL 1 R$ 12,30 R$ 12,30 

T. PAPEL 2D BCO VIP 5000FL TI001 21X18.5 CX 2 R$ 87,48 R$ 174,96 

MULTI USO 1X500ML FR 12 R$ 2,62 R$ 31,44 

SABAO EM PO 4,8KG  PC 1 R$ 43,79 R$ 43,79 

COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN 
COPOBRAS 

CX 2 R$ 123,00 R$ 246,00 

SODA CAUSTICA SOL 96-99% 01KG PT 1 R$ 19,48 R$ 19,48 

ESPONJA D FACE SCOTCHBRITE 3M C/10UND PC 1 R$ 10,62 R$ 10,62 

DETERG. CLETEX AUDAX 5LT  GL 1 R$ 18,23 R$ 18,23 

LAVA LOUCA LIMPOL NEUTRO 5LT GL 2 R$ 20,77 R$ 41,54 

SACO PTO 40LTS P/LIXO GP CT 1 R$ 17,23 R$ 17,23 

Material Pedagógico 

Kit Pedagógico: contendo bloco de papel 
Timbrado com logomarca do projeto, apostila, 
1 caneta plástica, com gravação em silk screen 
1/cor, 01 Crachá medindo 15 x 10cm, 4/0 cores, 
em papel couchê 180g, Sacola em tecido de 
algodão. 

Unidade 200 R$75,00 R$15.000,00 
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Panfleto Informativo 

Serviço para confecção de Panfletos medindo 
15 x 21 cm, 4/0 cores, em couchê 120g, para 
ações de sensibilização e divulgação das ações 
dos Centros. 

Unidade 20.000 R$0,36 R$7.200,00 

Certificado Cursos e 
Oficinas 

Serviço de confecção de Certificados de 
participação, para serem entregues aos Jovens 
do projeto, tendo Tamanho A4, 4 cores e no 
papel couchê 180g. 

Unidade 1.000 R$2,62 R$2.620,00 

Confecção de Banner 

Serviço de impressão de Banners 
personalizados do Projeto para serem 
utilizados nas ações sendo: Lona em vinil fosca 
acabamento em bastão de madeira, impressão 
colorida, medindo (1,00 x 160m). 

Unidade 20 R$69,62 R$1.392,40 

Lona Pórtico 

Impressão Lona personalizada do Projeto para 
Pórtico para ser utilizados nas ações do projeto, 
sendo: Lona em vinil, fosca, acabamento em 
ilhós (tamanho 3,00 x 1,00 m x 04 unidades, 
lona testeira 5,00 x 1,00m x 02 unidades frente 
e verso) impressão colorida para 02 pórticos. 

Metro 44 R$17,27 R$759,88 

Lona do Backdrop 

Impressão lona personalizada do Projeto para 
BackDrop para ser utilizados nas ações do 
projeto, sendo: Lona em vinil, fosca, 
acabamento em ilhós (tamanho 4,00 x 3,00 m x 
2 unidades) impressão colorida para 02 painéis. 

Metro 24 R$74,15 R$1.779,60 

Lanche 

01 Sanduíche natural no pão de forma (peito de 
peru / presunto e queijo muçarela, ou patê de 
frango ou outro recheio da mesma qualidade); 
ou 01 Salgado assado; ou 01 hot dog. 

Unidade 8.000 R$4,50 R$36.000,00 

01 suco de frutas de 200 ml. Unidade 8.000 R$1,20 R$9.600,00 

01 fruta Unidade 8.000 R$0,80 R$6.400,00 

Camiseta 
participantes dos 
cursos, oficinas e 

Camiseta em tecido Dry Fit, Poliamida, manga 
curta, tamanhos PMG, personalizada com a 
marca do projeto, para divulgação das ações 
educacionais de sensibilização e 
conscientização, sendo 1500 unidades. 

Unidade 1.500 R$24,00 R$36.000,00 

Camiseta equipe 

Camiseta em tecido Dry Fit, Poliamida, manga 
curta, tamanhos PMG, personalizada com a 
marca do projeto, para divulgação das ações, 
sendo 30 unidades. 

Unidade 30 R$24,00 R$720,00 

Combustível 

Para veículo que fará acompanhamento e 
transporte de suprimentos entre os centros e o 
escritório da instituição. Serão utilizados cerca 
de 454 litros/mês x R$ 7,98 por litro. 

Mês 12 R$1.819,78 R$21.837,36 

Kit Brindes 

Kit Brindes Formatura para oferecer aos alunos quando das solenidades 
das formaturas 

  R$0,00 

a) Mimo Culinária - Avental personalizado. Unidade 60 R$24,00 R$1.440,00 

b) Mimo Estética - Necessaire com Pinça Unidade 60 R$43,00 R$2.580,00 

c) Mimo Empregabilidade – caderneta de 
anotações em couro com logo do projeto em 
metal. 

Unidade 60 R$22,00 R$1.320,00 

e) Mimo especial – Mochila de tecido alta 
densidade. 2 compartimentos. Interior forrado 
e almofadado. Bolsos laterais. 290 x 390 x 155 
mm. 

Unidade 60 R$55,00 R$3.300,00 

SUBTOTAL R$165.737,02 
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  Valor / ANO Valor / MÊS 

Recursos Humanos R$552.000,00  R$46.000,00  

Contratação de Terceiros R$482.258,40  R$40.188,20  

Aquisição de bens de 
consumo 

R$165.737,04  R$13.811,42  

SUBTOTAL: R$1.199.995,44  R$99.999,62  
 

 

ANEXOS 

[ ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO, SE HOUVER 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ x ] OUTROS. Especificar: Declarações de Experiência e Capacidade prévia emitidas pelo Presidente 
Diretor Geral da ADRA no Brasil, pelo Juiz da 3ª Vara da Infância e Juventude de Belém – PA e pelo 
Procurador do Trabalho do 13º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região do PA. 
 

Na qualidade de Presidente da OSC, DECLARO que a destinação dos recursos obtidos para a realização do presente 

Projeto – Centro da Juventude será exclusiva para a execução do mesmo, e que faremos a demonstração e 

comprovação de realização das atividades previstas no Plano de Trabalho apresentando provas como fotos, vídeos, 

listas de frequência, depoimentos, atas de reunião, etc... Além disso, para fins de prestação de contas, será feita a 

demonstração e comprovação de aplicação dos recursos transferidos de acordo com o presente Plano de Trabalho 

através de notas e comprovantes fiscais, de pagamento, extrato bancário, relação nominal de pagamento e contratos 

efetuados.  

 

DECLARO ainda que os recursos não utilizados na execução deste Projeto serão devolvidos integralmente à Sejuv.  

 

Por fim DECLARO, para provação junto à Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as 

penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou 

qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos 

oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.       
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Brasília DF, 22 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Jeconias Vieira Lopes Neto 

CPF: 048.402.541-41 
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  ADRA – Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 
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Atestado de Capacidade Técnica Operacional 
 

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - 

ADRA é uma associação privada, não governamental, sem fins lucrativos, 

com ações de ajuda humanitária e desenvolvimento de comunidades, que 

atua em âmbito mundial. Estabelecida pela Igreja Adventista do Sétimo dia 

em 1984, atualmente está presente em mais de 100 países.  

No Brasil, a ADRA está organizada em um Escritório Nacional (ADRA 

Brasil) e treze Escritórios Regionais (Regionais), que têm atuação delimitada 

em territórios de sub-regiões do país, como estados ou macrorregiões 

nacionais (incluindo Norte - CNPJ nº 14.784.254/0001-52, Nordeste - CNPJ nº 

15.778.957/0001-30, Sudeste - CNPJ nº 16.524.054/0001-96, Sul - CNPJ nº 

17.578.142/0001-33, Centro Oeste - CNPJ nº 15.439.317/0001-04, Distrito 

Federal - CNPJ nº 15.439.317/0005-20, Goiás – CNPJ nº 15.439.317/0004-49, 

etc.). Cada uma dessas Regionais está registrada em um CNPJ próprio, com 

autonomia jurídica e administrativa, tendo todas a ADRA Brasil (CNPJ nº 

O1.467.063/0001-15) como associada instituidora. No caso da ADRA Centro-

Oeste isso pode ser constatado a partir do art. 9º, I, “ c” , do Estatuto Social 

da entidade. 

A ADRA Brasil instituiu suas Regionais, como a ADRA Centro-Oeste, 

com a Finalidade de promover atendimento mais próximo às diversas 

demandas e peculiaridades do território em que atuam, tendo em vista a 

enorme diversidade social e regional do nosso país. Contudo, a ADRA realiza 

seu trabalho de maneira uniformizada, seguindo padrões de atendimento, 

execução e qualidade que são estabelecidos, desenvolvidos e promovidos 
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através de manuais e políticas institucionais seguidos por todas as 

Regionais. 

Assim, de forma conjunta, os representantes da ADRA Brasil e da 

ADRA no Distrito Federal, que subscrevem este documento, DECLARAM à 

Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), para os fins previstos no art. 

33, V, “b”  da Lei nº 13.019/2014, que esta entidade tem experiência prévia na 

realização, com efetividade, do objeto da parceria, que é a realização de 

cursos de qualificação profissional, através dos C e n tro s  d a  Ju v e n tu d e , em 

duas Regiões Administrativas do Distrito Federal, para jovens com idades 

entre 15 e 29 anos, proporcionando-lhes a profissionalização nas áreas de 

Informática, Marketing Digital ou Técnicas de Venda, todas com foco e 

módulo adicional de Empreendedorismo. Neste objetivo se empenha todo 

o know-how e capacidade técnica da ADRA Brasil, adquirido através de anos 

de atuação por suas diversas regionais (conforme comprovantes anexos) 

são transferidos e compartilhados, especificamente nesse caso, com a ADRA 

Centro-Oeste. 

Brasília – DF, 22 de setembro de 2021.  

_________________________________________________ 

ADRA Brasil 
Fábio Salles 

D ire to r  d e  P a ís  n a  A D R A  B ra s il 

 

________________________________________________ 

ADRA Centro-Oeste 
Jeconias Vieira Lopes Neto 

S u p e r in te n d e n te  R e g io n a l d e  P ro je to s  e  D e s e n v o lv im e n to  
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