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I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO SOCIAL EXECUTORA 

1.1 - Nome/Razão Social: ESAC - Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca 

1.2 - CNPJ: 49.219.660/0001-57 

1.3 - Endereço Sede: Avenida Champagnat, 1808 - Centro - CEP: 14400-320  

1.4 - Franca  UF: SP  Fone: (16) 3403-9071  

1.5 - Email institucional: esacfranca@yahoo.com.br 

1.6 - Registro na Receita Federal da Atividade Principal: Serviços de Assistência Social sem 
alojamento 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE/RESPONSÁVEL DA 
ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO SOCIAL EXECUTORA 

2.1 - Nome do Presidente/responsável: Luís Mauro Costa Queiroz 

2.2 - Endereço Res.Completo: Rua Venezuela, 1378 - Jardim Consolação -  Franca/SP, CEP: 
14400-090 

2.3 - Telefone do presidente/responsável: (16) 98112-5454 

2.4 - RG: 8.321.862-2  CPF: 035.915.708-42  

2.5 - E-mail do presidente/responsável: luisqueiroz19@yahoo.com 

2.6 - Período do Mandato: 01/01/2018 a 31/12/2019 

 

III - IDENTIFICAÇÃO DO(A) TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL PELO PLANO 

3.1 - Nome: Geraldine Garcia Fuga Menezes 

3.2 - Endereço Res.Completo: Av.São Vicente, 3371 - Bloco 8, Apto 11 - Franca/SP - CEP: 
14403-720 

3.3 - Telefone: (16) 99126-9717 

3.4 - RG: 21.354.228-6  CPF: 159.825.438-37  

3.5 - E-mail: dinegarciafuga@gmail.com 

3.6 - Formação profissional: Serviço Social 

3.7 - Cargo/Função na Entidade: Gerente Administrativa/Assistente Social 
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IV - INFORMAÇÕES DA ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

4.1 - Finalidades estatutárias: 

Art.2º. Constitui missão institucional da ESAC: Atuar na área de assistência social, de forma 

articulada e integrada com as demais políticas públicas, a fim de promover o desenvolvimento 

de crianças, adolescentes, jovens e seus familiares, em especial ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários e a integração ao mundo do trabalho. 

 

4.2 - Objetivos: 

Art.3º. A ESAC tem os seguintes objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades 

de relevância pública e social: 

I. promover a assistência social na forma de atendimento socioassistencial, defesa e 

garantia de direitos, atuando de forma continuada, permanente e planejada na 

prestação de serviços e execução de programas, projetos e benefícios voltados para a 

promoção social, defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, proporcionando a 

sua inserção no mundo do trabalho e/ou a melhoria de suas habilidades e formação 

cidadã;  

II. promover a cidadania, o enfrentamento das desigualdades sociais, bem como a 

articulação com órgãos públicos de atendimento e assistência social, dirigidos ao 

público da política de assistência social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 

Social;  

III. promover o estímulo ao desenvolvimento integral das comunidades, com a finalidade 

de favorecer a inserção de seus assistidos no mundo do trabalho;  

IV. ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a 

participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização 

social para a construção de estratégias coletivas;  

V. promover e executar Projetos, Programas e Serviços Sociais focados em ações de 

proteção e de promoção das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e 
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riscos pessoais e sociais, focados no fortalecimento de vínculos comunitários e 

familiares de seus assistidos;  

VI. apoiar instituições beneficentes com objetivos congêneres ou afins, através de 

parcerias, convênios, contratos, promovendo atividades conjuntas e mantendo 

intercâmbios educacionais, culturais, assistenciais, beneficentes e informativos;  

VII. promover ações beneficentes, filantrópicas no atendimento de seus assistidos, na 

promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social; 

VIII. promover palestras, conferências e seminários sobre temas relevantes para seus 

assistidos, para suas famílias e para a comunidade onde estão inseridos, bem como 

realizar ações com foco na convivência social;  

IX. promover ações de inclusão de pessoas em situação de risco social, proporcionando o 

desenvolvimento humano, objetivando despertar as potencialidades dos assistidos nas 

dimensões cognitiva, produtiva, social e pessoal, por meio de atividades 

socioeducativas baseadas na ética, disciplina, respeito ao próximo e não violência, 

fortalecendo os valores de dignidade, determinação, autoconfiança, preservação dos 

laços familiares, cidadania e de inserção social pelo trabalho como instrumento de 

prevenção a todas as formas de vulnerabilidade social;  

X. promover e prestar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares 

focados no incentivo à socialização e à convivência comunitária por meio de 

atividades que estimulem a participação cidadã e a sua formação geral para o mundo 

do trabalho, refletindo no desenvolvimento integral, desenvolvendo habilidades gerais, 

capacidade comunicativa e inclusão digital aos seus assistidos, orientando para a 

escolha profissional e à sua autonomia;  

XI. promover o enfrentamento à pobreza através da capacitação profissional integrada, 

desenvolvendo competências e atitudes estruturantes na formação do indivíduo, 

através de cursos de capacitação, qualificação, aprimoramento, requalificação, 

profissionalização e re-profissionalização agregando habilidades técnicas, humanas e 

conceituais e, desta forma, potencializar as oportunidades e valorizar o trabalho como 

elo de integração entre o homem e o meio em que vive; 

XII. promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

XIII. defender, preservar e conservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento 

sustentável; 
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XIV. desenvolver projetos socioambientais, educacionais, culturais, artísticos, recreativos, 

desportivos e de promoção da saúde; 

XV. criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura 

com a prática de ato infracional;  

XVI. promover o voluntariado. 

 

4.3 - Origem dos recursos: 

Origem do 
Recurso Fonte Valor(R$) 

FEDERAL 

Assistência Social  

Educação  

Saúde  

Outros (Citar)  

ESTADUAL 

Assistência Social 115.200,00 

Educação  

Saúde  

Outros (Citar)  

MUNICIPAL 

Assistência Social 524.406,00 

Educação  

Saúde  

Outros (Citar)  

PRÓPRIOS / 
OUTROS 
(especifique) 

Rifas  

Bazar  

Festas   

Doações 
Pessoa Física  

Doações 
Pessoa Jurídica  

Outros (Citar) Administração 
da Área Azul 140.000,00 
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V - PLANO DE AÇÃO ANUAL 

5.1 Identificação de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial: 

a) Nome do serviço/programa/projeto: 

PROGRAMA PRIMEIRA ETAPA ESAC 

 

b) Público alvo: 

Jovens de ambos os sexos com idade entre 15 e 17 anos, regularmente matriculados na rede 

pública de ensino ou bolsista em colégios particulares que estejam cursando o ensino médio e 

suas famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

c) Capacidade física de atendimento: 

360 anualmente 

 

d) Infraestrutura: 

Sede   
1 Recepção 
1 Sala para oficinas equipada 
1 Espaço coletivo - descanso 
5 Salas administrativas 
5 Sanitários 
1 Cozinha 
1 Refeitório 
1 Despensa 
1 Almoxarifado 
1 Veículo 

Obs.: Não tem acessibilidade 

   



ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca 

Av. Champagnat, 1808 – Centro - Franca/SP - CEP: 14.400-320 

Fone (16) 3403-9071      CNPJ: 49.219.660/0001-57 

esacfranca@yahoo.com.br       esacfranca 

7 
 

UNI-Facef   
4 Salas para oficinas equipadas 
1 Laboratório de Informática 
8 Sanitários 

    
Obs.: Tem acessibilidade 

 

e) Objetivos do serviço/programa/projeto: 

Geral 

• Qualificar os serviços da assistência social possibilitando a ampliação do universo 

informacional, propiciando espaços de vivências para o alcance da autonomia, do 

protagonismo social e para inserção ao mundo do trabalho. 

Específicos 

• Promover o fortalecimento de vínculos, desenvolvendo atitudes e habilidades cidadãs 

que propiciem o convívio social; 

• Desenvolver aprendizes inovadores, competentes, atualizados e compromissados; 

• Promover a formação integral dos adolescentes com vista ao encaminhamento, 

inserção e permanência no mercado de trabalho; 

• Diminuir as vulnerabilidades sociais através do incentivo da aprendizagem, 

diminuição da evasão escolar e ampliação da renda familiar; 

• Desenvolver competências e habilidades ligadas a vivencias sociais e comunitárias; 

• Desenvolver características de empoderamento e criticidade para aperfeiçoamento do 

protagonismo juvenil. 

 

f) Metodologia: 

 O Programa Primeira Etapa ESAC nasceu como Curso Auxiliar Administrativo no ano 

de 2004, visa a formação e integração social, preparando-os para o mundo do trabalho através 

de oficinas de marketing pessoal e profissional, ética e cidadania, higiene, saúde e 

responsabilidade social, arte e cultura, esporte e lazer, comunicação na prática, comunicação 
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oral e escrita, redação e rotinas administrativas. Após o período de formação básica, os jovens 

são encaminhados para entrevistas nas empresas parceiras da ESAC para tornarem-se 

aprendizes, de acordo com a Lei da Aprendizagem 10.097/2000.  

 Para se inscrever o jovem deve ter entre 15 e 17 anos, estar regularmente matriculado 

na rede pública de ensino ou ser bolsista em colégios particulares e estar cursando o ensino 

médio. 

 Os adolescentes interessados devem retirar as fichas de inscrição e social na entidade, 

em datas previamente divulgadas e apresentar posteriormente devidamente preenchidas, 

portando a documentação descrita na ficha de inscrição. O setor social avaliará todas as fichas 

e convocará os selecionados para realizarem a matrícula. 

 A entidade atende duas turmas anualmente, a primeira de janeiro a junho e a segunda 

de julho a dezembro. O Programa acontece três vezes por semana, das 13:30 as 16:45, durante 

seis meses. Conta com seis educadores nas áreas de Psicologia Organizacional, Marketing, 

Informática, Comunicação, Expressão e Administração. 

 Durante o programa os jovens participam de diversas atividades que visam o 

desenvolvimento de habilidades, a integração social, empreendedorismo, saúde e 

autoconhecimento. 

 

g) Recursos financeiros a serem utilizados: 

 RECURSOS FINANCEIROS (previstos para a execução do serviço/programa ou projeto socioassistencial): 

- RECEITAS: 

Origem do Recurso Fonte Valor (R$) 

FEDERAL   

ESTADUAL   

MUNICIPAL   

PRÓPRIOS / OUTROS (especifique) 

Eventos  

Doações (Pessoa Física)  

Doações (Pessoa Jurídica)  

Outros (Administração Área Azul) R$ 60.000,00 
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h) Recursos humanos envolvidos: Tabela anexa 

 

i) Abrangência territorial: 

Todo o município de Franca/SP. 

 

j) Demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que 

serão utilizadas: 

 O Programa Primeira Etapa é o resultado de mudanças ocorridas no antigo Curso 

Auxiliar Administrativo. O ingresso dos jovens era realizado através de “Prova Seletiva", o 

que não atendia prioritariamente o público da assistência. A entidade ouviu os usuários, os 

Conselhos Tutelares, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CRAS 

e Secretaria de Ação Social, visitou entidades congêneres e alterou essa forma de acesso. 

 Atualmente o jovem preenche uma ficha social e uma de inscrição, apresenta 

documentos que são analisados pelo setor competente que faz a análise social levando em 

conta as vulnerabilidades identificadas. 

 O presente plano foi elaborado a partir das demandas identificadas, dentro e fora do 

espaço institucional.  

 Durante todo processo os usuários, pais e responsáveis são incentivados a participar da 

elaboração e execução das atividades, podendo manifestar sua opinião e anseios, trazendo 

novas propostas para ação ou redirecionando a própria ação a ser executada.  

 São disponibilizadas caixas de sugestões e/ou críticas, assim como questionários 

avaliativos no decorrer dos programas e/ou atividades para que todos possam contribuir para a 

melhoria dos serviços prestados. 
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k) Monitoramento e Avaliação: 

 O Sistema Avaliativo é composto por critérios quantitativos e qualitativos, 

perpassando os diferentes níveis, contemplando desde a coordenação até o usuário, de acordo 

com os objetivos propostos.  

 Uma das etapas de avaliação tem caráter quantitativo e é realizada pela coordenação, e 

se dá a partir do acompanhamento da freqüência, análise das atividades realizadas com os 

jovens, famílias e equipe. 

 A avaliação qualitativa é dinâmica e contínua, realizada com a participação dos atores 

envolvidos no serviço, através das reuniões de equipe, encontro de famílias (intergeracionais), 

encontro com pais e responsáveis e oficinas com os jovens. Os adolescentes são avaliados 

pelos profissionais que estão diretamente ligados ao Programa, considerando o 

desenvolvimento dos mesmos desde a inserção, no que diz respeito à participação, autonomia, 

socialização, empoderamento e protagonismo. 

 Em contrapartida, as atividades oferecidas através do serviço são avaliadas pelos 

jovens, por meio de instrumental próprio. Em adição, a família também participa da avaliação 

do serviço nos espaços promovidos através de grupos e instrumental avaliativo que são 

oferecidos ao final de cada encontro. 

 Os resultados das ações são mensurados e articulados, visando à ampliação e melhoria 

do serviço prestado. 

 

a) Nome do serviço/programa/projeto: 

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ ESAC 
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b) Público alvo: 

Adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 15 e 18 anos incompletos, que tenham 

concluído ou estejam cursando o ensino médio, oriundos de escolas públicas, com baixa renda 

per capta e de maior vulnerabilidade social. 

 

c) Capacidade física de atendimento:  

200 jovens 

 

d) Infraestrutura:  

Sede   
1 Recepção 
1 Sala para oficinas equipada 
1 Espaço coletivo - descanso 
5 Salas administrativas 
5 Sanitários 
1 Cozinha 
1 Refeitório 
1 Despensa 
1 Almoxarifado 
1 Veículo 
Obs.: Não tem acessibilidade 

  Colégio Champagnat   
2 Salas de oficinas 
4 Sanitários 
1 Espaço de convívio 

Obs.: Tem acessibilidade 
 

e) Objetivos do serviço/programa/projeto:  

Geral 
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• Promover a integração ao mercado de trabalho, em acordo com a Lei 10.097/2000 e 

nos termos da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), observadas as ações 

protetivas previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), viabilizando a 

promoção do protagonismo e da autoestima dos usuários, por meio de ações de 

proteção social 

Específicos 

• Desenvolver aprendizes inovadores, competentes, atualizados e compromissados; 

• Promover a formação integral dos adolescentes com vista ao encaminhamento, 

inserção e permanência no mercado de trabalho; 

• Diminuir as vulnerabilidades sociais através do incentivo da aprendizagem, 

diminuição da evasão escolar e ampliação da renda familiar; 

• Desenvolver competências e habilidades ligadas a vivencias sociais e comunitárias; 

• Desenvolver características de empoderamento e criticidade para aperfeiçoamento do 

protagonismo juvenil. 

 

f) Metodologia: 

 O Programa Jovem Aprendiz ESAC atende jovens, em sua maioria oriunda de bairros 

periféricos, em situação de vulnerabilidade social, estudantes de escolas públicas e que 

tenham participado do Programa Primeira Etapa ESAC. 

 A aprendizagem descrita pela Lei 10.097/200 estabelece que as empresas de médio e 

grande porte estão obrigadas a contratar adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Através de 

um contrato especial de trabalho por no máximo dois anos, os jovens na qualidade de 

aprendizes exercem atividades de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. A carga horária, estabelecida em contrato contempla o 

tempo necessário à vivência das atividades práticas do trabalho na empresa e ao período de 

aprendizado de conteúdos teóricos ministrados na ESAC. 
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 As atividades do Programa são desenvolvidas pela entidade capacitadora - ESAC em 

encontros semanais presenciais e as atividades práticas nas dependências das unidades 

concedentes de aprendizagem – empresas contratantes.  

 O Programa Jovem Aprendiz está cadastrado no Programa Nacional de Aprendizagem 

sob o número 51291, tem o Arco Ocupacional de Auxiliar Administrativo, CBO 4110-05, 

com carga horária total de 1840 horas, distribuídas em três módulos, Introdutório (80 horas); 

Atividades Teóricas e Complementares (472 horas); e Atividades Práticas (1288 horas), por 

um período de 15 meses. 

 O diferencial da entidade é que o jovem participa do Programa Primeira Etapa ESAC 

durante 06 (seis) meses, antes de ser encaminhado para a primeira entrevista e a ESAC vai 

além do cumprimento da legislação da aprendizagem profissional, possui um compromisso e 

investimento na formação cidadã de cada jovem participante.O acesso dos usuários é 

realizado por preenchimento de ficha de inscrição e ficha social e após análise da situação 

socioeconômica e de vulnerabilidade pelo Setor Social da ESAC, o jovem é convocado a 

fazer parte do Programa Primeira Etapa. Após 06 (seis) meses são encaminhados para as 

empresas e inicia o Programa Jovem Aprendiz. 

 

g) Recursos Financeiros a serem utilizados:  

 RECURSOS FINANCEIROS (previstos para a execução do serviço/programa ou projeto socioassistencial): 

- RECEITAS: 

Origem do Recurso Fonte Valor (R$) 

FEDERAL   

ESTADUAL   

MUNICIPAL   

PRÓPRIOS / OUTROS (especifique) 

Eventos  

Doações (Pessoa Física)  

Doações (Pessoa Jurídica)  

Outros (Administração Área Azul) R$ 80.000,00 

 

h) Recursos humanos envolvidos: Tabela anexa 
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i) Abrangência territorial: 

Todo município de Franca/SP 

 

j) Demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que 

serão utilizadas: 

 O presente plano foi elaborado a partir das demandas identificadas, dentro e fora do 

espaço institucional. Durante todo processo os usuários são incentivados a participar da 

execução das atividades, podendo manifestar sua opinião e anseios, trazendo novas propostas 

para ação ou redirecionando a própria ação a ser executada.  

 São disponibilizadas caixas de sugestões e/ou críticas para que todos possam 

contribuir para a melhoria dos serviços prestados. 

 

k) Monitoramento e Avaliação: 

 O Sistema Avaliativo é composto por critérios quantitativos e qualitativos, 

perpassando os diferentes níveis, contemplando desde a coordenação até o usuário, de acordo 

com os objetivos propostos.  

 Uma das etapas de avaliação tem caráter quantitativo e é realizada pela coordenação, e 

se dá a partir do acompanhamento da freqüência, análise das atividades realizadas com os 

jovens, famílias e equipe. 

 A avaliação qualitativa é dinâmica e contínua, realizada com a participação dos atores 

envolvidos no serviço, através das reuniões de equipe, encontro de famílias (intergeracionais), 

encontro com os pais e responsáveis e oficinas com os jovens. Os adolescentes são avaliados 

pelos profissionais que estão diretamente ligados ao Programa, considerando o 
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desenvolvimento dos mesmos desde a inserção, no que diz respeito à participação, autonomia, 

socialização, empoderamento e protagonismo. 

 Em contrapartida, as atividades oferecidas através do serviço são avaliadas pelos 

jovens, por meio de instrumental próprio. Em adição, a família também participa da avaliação 

do serviço nos espaços promovidos através de grupos e instrumental avaliativo que são 

oferecidos ao final de cada encontro. 

 Os resultados das ações são mensurados e articulados, visando à ampliação e melhoria 

do serviço prestado. 

 

a) Nome do serviço/programa/projeto:  

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

b) Público alvo: 

Crianças e adolescentes com idade entre 06 e 17 anos, de ambos os sexos, moradores da 

região central, em situação de vulnerabilidade social e também público prioritário, 

encaminhados pelos CRAS e pelo CREAS. 

 

c) Capacidade física de atendimento: 

50 crianças e adolescentes - 2 coletivos 

d) Infraestrutura: 

Núcleo Jovem   
1 Recepção 
1 Refeitório 
1 Cozinha 
5 Sanitários 
2 Salas de atendimento individual 
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4 Salas administrativas 
2 Salas de oficinas 

Obs.: Não tem acessibilidade 
 

 

e) Objetivos do serviço/programa/projeto: 

Geral 

• Possibilitar trocas culturais e de vivência entre pessoas com vistas ao fortalecimento 

de vínculos familiares e sociais e a participação social. 

Específicos 

• Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações 

de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social nos territórios; 

• Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, 

cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos 

usuários aos demais direitos; 

• Oportunizar o acesso a informações sobre direitos e sobre a participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas e 

de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 

experiências e vivencias, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários. 
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f) Metodologia: 

 As ações do Serviço são desenvolvidas em espaço físico locado próximo ao terminal 

de ônibus na região central (em conformidade com o edital de Chamamento Público), com 

salas de atividades, área livre, entre outros. O horário de funcionamento é das 08:00 as 11:00 

e das 13:00 as 16:00h de segunda-feira a sexta-feira. O engajamento das crianças e 

adolescentes nas atividades é de livre escolha e sua participação pode ser nos períodos da 

manhã ou tarde, conforme o encaminhamento e solicitação do CRAS. 

 A entidade encontra-se localizada na região central da cidade pertencendo à 

abrangência territorial do CRAS Centro - Centro de Referência da Assistência Social. Esta 

unidade estatal oferta Serviço de Proteção Social Básica, sendo o principal deles o PAIF – 

Serviço de Atenção Integral a Família. O SCFV é executado de forma articulada e 

complementar ao PAIF, pois é este que tem a função de identificar e realizar o 

encaminhamento das crianças e adolescentes para inserção no serviço como também 

acompanhar às famílias dos usuários.   

 O SCFV é realizado em grupos e  a partir dos eixos orientadores do serviço é feito  o 

planejamento das atividades a serem executadas, prevê início, meio e fim para o 

desenvolvimento, conforme objetivos e ações preestabelecidas. Durante a realização das 

atividades, são levantadas e identificadas as demandas de cada grupo em específico e quais 

atividades serão desenvolvidas para que os objetivos sejam alcançados, considerando os Eixos 

Orientadores1 do serviço, também será estipulado um cronograma para a execução das 

atividades do grupo com prazo de finalização. 

 As atividades são fundamentadas em percursos sob abordagens de Direitos Humanos e 

Socioassistenciais, saúde, meio ambiente, autocuidado, cultura, sexualidade, drogas, 

participação social, atividade intergeracional, esporte, lazer, ludicidade e brincadeiras. 

Utilizando os eixos orientadores, são realizadas oficinas com objetos recicláveis, oficinas de 

culinária, pinturas em quadros, pesquisas direcionadas aos percursos, palestras, teatro, música 

cinema, jogos, atividades intergeracionais, visitas culturais e de lazer como: Casa da Cultura e 
                                                
1 Conforme o Cadernos de ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O SERVIÇO, os eixos estruturantes são formulados para orientar temas, 
atividades e organização do Serviço, mas, sobretudo, almejam contribuir para a construção de uma proposta que contemple as demandas e 
peculiaridades do público de cada Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Da aplicação dessa proposta – que perpassa os 
eixos estruturantes e incorpora os temas transversais – decorrem o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e a aquisição das 
seguranças de acolhida, convívio familiar/ comunitário e desenvolvimento da autonomia. 
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do Artista Francano, Museu Casa de Cariolato e SABESP. As atividades com as crianças e 

adolescentes se estendem as famílias, para cada eixo são realizadas atividades em que eles 

levarão para casa informações e atividades para que os mesmos pesquisem com os pais e 

responsáveis, incentivando e promovendo o laço familiar. O Pacto de Convivência em 

consonância com as Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos é utilizado como um instrumento metodológico de forma a garantir espaços 

democráticos e participativos nos grupos, contemplando um maior envolvimento no processo 

reflexivo, de discussão e pactuação de direitos e responsabilidades. Além dessas atividades 

ainda é realizado o “Encontro de Famílias”, onde são realizados momentos para 

fortalecimento de laços e vínculos, em oficinas temáticas grupais, complementando o trabalho 

desenvolvido pela unidade. 

 Além dos eixos orientadores para o SCFV é trabalhado de forma efetiva aspectos 

relacionados à inserção no mercado de trabalho, os adolescentes que preencherem os 

requisitos são encaminhados para o “Programa Primeira Etapa” da ESAC onde serão 

preparados e depois encaminhados para o mercado de trabalho como aprendizes.   

 Para o desenvolvimento da proposta a entidade conta com uma equipe de 01 

Orientador Social, 01 Facilitador de Oficina, 01 Auxiliar Administrativo e 01 Serviços Gerais, 

representando a equipe mínima exigida para o serviço, custeada com recursos municipais e 

ainda uma equipe multidisciplinar que auxilia com orientações e atendimento quando 

necessário (contrapartida da entidade). 

 Os usuários são divididos em 2 coletivos de 25, esses grupos são conduzidos de forma 

a estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 

individuais e coletivas, na família e no território, trabalhando assim a visão de mundo 

recomendada e orientada pela formação “Paulo Freire”. Assim, os encontros dos grupos do 

SCFV visam criar situações de convivência para a realização de diálogos e fazeres que 

constituam alternativas para o enfretamento de vulnerabilidades e a construção de 

alternativas. O Orientador Social é responsável em conjunto com o facilitador e os usuários 

pelo planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função das demandas específicas e 

elencadas pelo público.  
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 O Orientador Social, profissional que compõe a equipe de referência do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deve manter relação constante com os 

profissionais dos demais serviços, objetivando colher informações sobre a participação de 

crianças e adolescentes. O Orientador Social é responsável, em conjunto com os Facilitadores 

de Oficinas, pelo planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função das demandas 

específicas dos usuários, articulando-as aos diferentes atores envolvidos no trabalho e as 

crianças e aos adolescentes dos grupos. Cabe ao Orientador Social: mediar os processos 

grupais do Serviço, sob orientação do órgão gestor; participar de atividades de planejamento, 

sistematizar e avaliar o Serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela 

execução; atuar como referência para crianças/adolescentes e para os demais profissionais que 

desenvolvem atividades com o grupo sob sua responsabilidade; registrar a frequência e as 

ações desenvolvidas, e encaminhar mensalmente as informações para o profissional de 

referência do CRAS; organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de 

convívio social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do Serviço; desenvolver 

oficinas esportivas, culturais e de lazer, em caso de habilidade para tal;  identificar e 

encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência do CRAS;  participar de atividades 

de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do Serviço; identificar o 

perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas atividades desenvolvidas; informar ao 

técnico da equipe de referência a identificação de contextos familiares e informações quanto 

ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de atitudes etc.); 

coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; manter arquivo físico 

da documentação dos grupos, incluindo os formulários de registro das atividades e de 

acompanhamento dos usuários. 

 O técnico de referência do CRAS trabalha em conjunto com a equipe da ESAC, sendo 

o responsável pelo acompanhamento das famílias de crianças e adolescentes que freqüentam o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e pelo apoio ao trabalho realizado pelo 

Orientador Social. Cabe a ele: conhecer as situações de vulnerabilidade social e de risco para 

as famílias beneficiárias de transferência de renda (BPC,Programa Bolsa Família e outras) e 

as potencialidades do território de abrangência do CRAS; acolher, ofertar informações e 

encaminhar as famílias usuárias do CRAS; mediar os processos grupais do Serviço para 

famílias; realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares a famílias referenciadas 
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ao CRAS; desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; divulgar o Serviço no 

território; acompanhar os grupos sob sua responsabilidade, atestando informações mensais 

prestadas pelos orientadores sociais para alimentação de sistema de informação sempre que 

for designado; avaliar, junto às famílias, os resultados e impactos do Serviço; recolher, 

mensalmente, os registros de frequência feitos pelos Orientadores Sociais para 

encaminhamento à PSE, após análise da frequência das crianças e dos adolescentes. O 

Facilitador é responsável pelo favorecimento do processo de mediação entre os participantes 

considerando o diálogo, as discussões planejadas, a socialização de ideias e valores e a 

participação cidadã. É o responsável pela realização de oficinas de convívio realizadas com os 

grupos. Deve planejar, junto ao Orientador Social, as oficinas que serão desenvolvidas e 

viabilizar o acesso dos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

as atividades esportivas, culturais, artísticas e de lazer, visando garantir a integração das 

atividades aos objetivos gerais planejados. São atividades do Facilitador: desenvolvimento, 

organização e coordenação de oficinas e atividades sistemáticas esportivas, artísticas e de 

lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura local; organização e 

coordenação de eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; participação de atividades 

de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do Serviço; participação em 

atividades de planejamento, sistematização e avaliação do Serviço, juntamente com a equipe 

de trabalho.  

 Cabe ao Auxiliar Administrativo a recepção, atendimento ao público, orientações e 

informações sobre o serviço. A profissional de Serviços Gerais é responsável pela 

organização e limpeza dos espaços e confecção dos lanches. A equipe multidisciplinar da 

entidade é utilizada conforme necessidades apresentadas no dia a dia do serviço. 

 A proposta foi planejada para execução em percursos de 12 meses, durante esse 

período o usuário é avaliado pela equipe de forma a primar pela contemplação dos objetivos 

do serviço. O processo de avaliação e desligamento dos usuários é realizado em conjunto 

entre a entidade executora, o usuário, a família e o técnico de referência do CRAS. 
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g) Recursos Financeiros a serem utilizados: 

 RECURSOS FINANCEIROS (previstos para a execução do serviço/programa ou projeto socioassistencial): 

- RECEITAS: 

Origem do Recurso Fonte Valor (R$) 

FEDERAL   

ESTADUAL   

MUNICIPAL  141.450,00 

PRÓPRIOS / OUTROS (especifique) 

Eventos  

Doações (Pessoa Física)  

Doações (Pessoa Jurídica)  

Outros (Citar)  

 

h) Recursos humanos envolvidos: Tabela anexa 

 

i) Abrangência territorial: 

O Serviço está localizado na região Central, vinculado ao território do CRAS-Centro, atende 

os usuários dos bairros da região Centro. 

 

j) Demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que 

serão utilizadas: 

 O presente plano foi elaborado a partir das demandas identificadas, dentro e fora do 

espaço institucional. Durante todo processo os usuários são incentivados a participar da 

execução das atividades, podendo manifestar sua opinião e anseios, trazendo novas propostas 

para ação ou redirecionando a própria ação a ser executada.  

 Os usuários são convidados a contribuir com sugestões e/ou críticas nos espaços das 

reuniões ou através da caixa de sugestões disponível. 
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k) Monitoramento e Avaliação: 

 As atividades oferecidas através do serviço são avaliadas pelos usuários, por meio de 

instrumental próprio. Em adição, a família também participa da avaliação do serviço nos 

espaços promovidos através de grupos e instrumental avaliativo que são oferecidos ao final de 

cada encontro. 

 Os resultados das ações serão mensurados e articulados, visando à ampliação e 

melhoria do serviço prestado. 

 A avaliação quantitativa é feita semanalmente pelo Orientador Social, a partir do 

acompanhamento da frequência, análise das atividades realizadas com os usuários, famílias e 

equipe profissional.  

 A avaliação é realizada de forma quantitativa e qualitativa, a partir dos objetivos 

propostos.  

 A avaliação qualitativa é dinâmica e contínua, realizada com a participação dos atores 

envolvidos no serviço - usuário, família e o técnico de referência, através das reuniões de 

equipe, grupos de famílias, reuniões e oficinas. 

 Os usuários são avaliados pela equipe profissional que está diretamente ligada à 

execução do serviço, considerando o desenvolvimento dos mesmos desde a inserção, no que 

diz respeito à participação, autonomia, socialização, empoderamento e protagonismo.  

 Em contrapartida, as atividades oferecidas através do serviço são avaliadas pelos 

usuários, por meio das oficinas com o Orientador Social.  

 A família também participa da avaliação do serviço nos espaços promovidos através 

de grupos previstos no cronograma.  

 O orientador social documenta as atividades, depoimentos e devolutivas dos grupos, 

através de relatórios, fotos e registros de presença. 
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a) Nome do serviço/programa/projeto: 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE 

 

b) Público alvo: 

 Adolescentes de 12 a 18 anos, ou excepcionalmente até 21 anos incompletos, de 

ambos os sexos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), ou 

de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), aplicadas pela Justiça da Infância e da 

Juventude, bem como suas famílias. 

 

c) Capacidade física de atendimento: 

100 adolescentes. 

 

d) Infraestrutura: 

Núcleo Jovem   
1 Recepção 
1 Refeitório 
1 Cozinha 
5 Sanitários 
2 Salas de atendimento individual 
4 Salas administrativas 
2 Salas de oficinas 

Obs.: Não tem acessibilidade 
 

e) Objetivos do serviço/programa/projeto: 

Geral 
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• Favorecer condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à 

ruptura com a prática de ato infracional e acesso à garantia de direitos. 

Específicos 

• Planejar, elaborar e monitorar o Plano Individual de Atendimento com o adolescente e 

sua família; 

• Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão 

favorecendo o desenvolvimento da subjetividade, capacidade crítica, 

autoconhecimento, inteligência emocional, resiliência e empoderamento do 

adolescente em MSE; 

• Trabalhar a desmistificação de estigmas em relação ao adolescente que cometeu ato 

infracional e sua família junto à rede de serviços visando seu atendimento integral; 

• Viabilizar o acesso à educação e acompanhar a trajetória quanto aos aspectos de 

frequência, aproveitamento, disciplina e garantia de direitos no contexto educacional; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional e cultural; 

• Favorecer reflexões acerca do respeito ao próximo e a si mesmo, fundamentadas na 

construção de valores éticos de justiça e cidadania. 

• Favorecer o convívio sociofamiliar e comunitário; 

• Inserção do adolescente atendido em serviços e políticas públicas. 

 

f) Metodologia: 

 A execução das MSE em meio aberto, realizada pela ESAC, compreende o 

atendimento de adolescentes de 12 a 18 anos, ou excepcionalmente até 21 anos incompletos, 

de ambos os sexos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), 

e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), aplicadas pela Justiça da Infância e da 

Juventude, bem como suas famílias. 

 Desde o momento da acolhida do usuário à entidade, inicia a construção do Plano 

Individual de Atendimento (PlA) contemplando a participação do adolescente e da família, 

contendo os objetivos e metas (curto, médio e longo prazo) a serem alcançados durante o 

cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem 



ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca 

Av. Champagnat, 1808 – Centro - Franca/SP - CEP: 14.400-320 

Fone (16) 3403-9071      CNPJ: 49.219.660/0001-57 

esacfranca@yahoo.com.br       esacfranca 

25 
 

acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do adolescente, em conformidade com 

os artigos 53 e 54 do SINASE.  

 Para a definição do local onde o adolescente prestará serviços, são observados 

diversos aspectos, como a localização geográfica em relação à moradia do adolescente, grau 

de escolaridade, experiências anteriores, aptidões e habilidades. Em hipótese alguma os 

adolescentes são designados a desempenhar tarefas que os coloquem em situação 

constrangedora ou de risco a saúde. 

 Durante todo o acompanhamento das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida 

e Prestação de Serviços à Comunidade, são realizadas visitas domiciliares, reuniões para 

subsidiar e qualificar as intervenções propostas, objetivando o cumprimento das metas 

estabelecidas no PIA. Podem, inclusive, ser utilizados instrumentais para avaliação de 

frequência e acompanhamento escolar e da prestação de serviços à comunidade, bem como 

relatórios das atividades grupais e registros de estudos técnicos. 

 Todo atendimento realizado com o adolescente e sua família é registrado em 

prontuário próprio, demonstrando de forma clara e objetiva todas as ações desenvolvidas 

durante o período de cumprimento das medidas socioeducativas. Os documentos pessoais, 

plano individual de atendimento, relatórios enviados ao poder judiciário, encaminhamentos 

realizados e outros documentos considerados importantes, são arquivados resguardando o 

sigilo necessário bem como transparência e eficiência no trabalho executado. 

 O serviço conta também com atendimentos grupais, sendo estes realizados de maneira 

a favorecer a habilidades sociais, relacionais e de autoconhecimento dos adolescentes 

inseridos na MSE. 

 São realizadas Oficinas Temáticas semestralmente, por um profissional da área, com 

duração de 3 (três) meses cada, direcionada aos adolescentes atendidos, com vistas a 

apresentar o tema, ampliar o universo informacional, desenvolver habilidades e o convívio 

social, favorecendo a comunicação e a expressão. 

 Em adição, serão executadas Oficinas Intergeracionais a cada trimestre, por um 

profissional da área, com duração média de 2 (duas) horas cada, direcionadas aos adolescentes 
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atendidos e seus familiares, com vistas ao convívio, a desenvolver habilidades e aptidões, 

como também apresentação de atividades que incentive o empreendedorismo.      

 Como também, são oferecidos aos adolescentes, passeios pedagógicos monitorados 

por equipe especializada buscando promover a inserção em ambientes de arte, cultura e lazer, 

como: visitas a empresas locais, museus, teatro, cinema, clubes, entidades do terceiro setor, 

jogos de basquete, além de outras atividades recreativas e esportivas. 

 

g) Recursos Financeiros a serem utilizados: 

 RECURSOS FINANCEIROS (previstos para a execução do serviço/programa ou projeto socioassistencial): 

- RECEITAS: 

Origem do Recurso Fonte Valor (R$) 

FEDERAL   

ESTADUAL  115.200,00 

MUNICIPAL  382.956,00 

PRÓPRIOS / OUTROS (especifique) 

Eventos  

Doações (Pessoa Física)  

Doações (Pessoa Jurídica)  

Outros (Citar)  

 

h) Recursos humanos envolvidos: Tabela anexa 

 

i) Abrangência territorial: 

Todo Município de Franca/SP. 

 

j) Demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que 

serão utilizadas: 
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 O presente plano foi elaborado a partir das demandas identificadas, dentro e fora do 

espaço institucional. Durante todo processo os usuários são incentivados a participar da 

execução das atividades, podendo manifestar sua opinião e anseios, trazendo novas propostas 

para ação ou redirecionando a própria ação a ser executada.  

 Os usuários são convidados a contribuir com sugestões e/ou críticas nos espaços das 

reuniões ou através da caixa de sugestões disponível. 

 

k) Monitoramento e Avaliação: 

 O Sistema Avaliativo será composto por critérios quantitativos e qualitativos, de 

acordo com os objetivos propostos. Primará pela qualidade e eficiência do serviço prestado e 

pelos resultados atingidos, sobretudo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 

a redução da reincidência da prática do ato infracional, a redução do ciclo da violência, o 

aumento do acesso à Proteção Social e a ampliação do universo informacional. 

 A avaliação do serviço prestado será dinâmica e contínua, contemplando todas as 

etapas do acompanhamento, com os adolescentes atendidos e seus familiares. Será 

desenvolvida em todas as atividades propostas pela Equipe, como os Encontros de Famílias, 

oficinas, atendimentos individuais e grupais, atividades esportivas, culturais e de lazer, 

sempre ao final da atividade, através de avaliações informais e, sobretudo, com o 

preenchimento de instrumentos próprios de avaliação, que especificam cada etapa do serviço 

e a avalia individualmente, além de conter campos para sugestões e críticas.   

 O envolvimento dos adolescentes com o cumprimento da MSE também será avaliado 

pelos profissionais que estão ligados à execução do serviço, considerando o desenvolvimento 

dos mesmos, desde a inserção no serviço, no que diz respeito à frequência, participação, 

autonomia, socialização, empoderamento, protagonismo, acesso a outras políticas e 

equipamentos públicos, profissionalização, escolarização e reincidência na prática de atos 

infracionais.  
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 A utilização da metodologia quantitativa possibilita a análise da estrutura, da 

implementação e os resultados obtidos pelo serviço de modo geral, como também de 

atividades específicas. 

 De maneira complementar, a metodologia qualitativa incorpora à análise o sentido 

atribuído pela Equipe às suas ações e especialmente a valoração dos usuários do serviço. 

 Para isso, os instrumentais de avaliação serão cuidadosamente verificados pela Equipe 

e os resultados serão mensurados e tabulados em gráficos, de modo a facilitar a análise 

qualitativa e quantitativa, originando dados que são traduzidos em diagnósticos. Referidos 

indicadores norteiam as ações, embasam mudanças de estratégia nas intervenções e todo o 

planejamento do Serviço, de modo a ir de encontro à realidade apresentada pelo Município. 

 Assim, temos no Sistema de Avaliação um procedimento indispensável que possibilita 

a verificação e a comparação entre o planejado/realizado, construindo-se documentos e 

subsídios para a tomada de decisões a partir da realidade observada. 

 

 

LUÍS MAURO COSTA QUEIROZ  GERALDINE GARCIA FUGA MENEZES 

    Presidente     Gerente Administrativa/Assistente Social 
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PROGRAMAS: PRIMEIRA ETAPA E JOVEM APRENDIZ 

Indique o nome, data de nascimento, CPF, RG, e-mail, sexo, escolaridade, profissão, vínculo, função e carga horária de cada membro da equipe: 

  

Nome completo 

D
at

a 
de

 N
as

ci
m

en
to

 
(D

D
/M

M
/A

A
A

A
) 

Se
xo

 

CPF 

Dados do RG 

E-mail 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROFISSIONAL  

In
íc

io
 d

o 
E

xe
rc

íc
io

 F
un

çã
o 

(D
D

/M
M

/A
A

A
A

) 

Número Órgão 
Emissor UF Escolaridade Profissão Vínculo Função Carga horária 

SEMANAL 

1 Valquiria Santos Oliveira 10/09/1988 F 359.501.898-
25 

41.112.327-
0 SSP SP valsoliveira2@hotmail.com 6 17 5 1 4 02/01/2018 

2 Vinicius William da Silva 23/09/1991 M 396.861.038-
56 

47.668.321-
X SSP SP viniciuscspp@hotmail.com 6 17 5 2 4 02/01/2017 

3 Isabela Cintra Moherdaui 12/08/1992 F 396.343.508-
95 

48.680.712-
5 SSP SP isa_cintra12@hotmail.com 6 2 5 2 3 02/01/2017 

4 Tabata Bianca dos Santos 
Macario 31/05/1987 F 229.751.598-

70 
40.548.609-

1 SSP SP tabys2010@gmail.com 6 17 5 2 3 02/01/2017 

5 Viviane Togo Nakao 02/01/1991 F 377.841.090-
90 

47.640.723-
0 SSP SP nakaovi@hotmail.com 6 5 5 2 3 02/01/2017 

6 Laura Izabela Lelis 21/12/1994 F 445.275.728-
65 

42.082.957-
X SSP SP lauraizabela.lelis@gmail.com 6 3 5 2 3 02/01/2017 

7 Andréia Nascimento 
Marques 23/09/1993 F 406.534.008-

02 
49.090.011-

2 SSP SP andreia_marques@hotmail.com 6 17 5 2 3 03/07/2017 

8 Geraldine Garcia Fuga 
Menezes 05/08/1971 F 159.825.438-

37 
21.354.228-

6 SSP SP dinegarciafuga@gmail.com 6 1 5 6 5 08/11/1993 

9 Denilde Maria do Carmo 
Dias Sousa Gonçalves 15/12/1968 F 213.859.188-

37 
27.141.159-

4 SSP SP   2 19 5 5 4 16/12/2017 

10 Fabiana Marim dos Santos 06/10/1985 F 228.257.838-
46 

42.202.054-
0 SSP SP fabianamarim@hotmail.com 4 18 5 3 5 20/06/2017 

11 Aline Amada de Almeida 
Félix 29/06/1994 F 418.498.248-

43 
42.210.208-

8 SSP SP alineesac@gmail.com 6 17 5 3 5 01/07/2009 

12 Dayane Aline Gonçalves 
Almeida 16/01/1987 F 339.213.078-

80 
40.225.945-

2 SSP SP daypeixoto@bol.com.br 4 18 5 3 5 23/01/2012 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

  

Nome completo 

D
at

a 
de

 N
as

ci
m

en
to

 
(D

D
/M

M
/A

A
A

A
) 

Se
xo

 

CPF 

Dados do RG 

E-mail 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROFISSIONAL 

In
íc

io
 d

o 
E

xe
rc

íc
io

 F
un

çã
o 

(D
D

/M
M

/A
A

A
A

) 

Número Órgão 
Emissor UF Escolaridade Profissão Vínculo Função Carga horária 

SEMANAL 

1 Gabriela de 
Paulo Martins 11/04/1995 F 431.200.228-

29 
45.674.827-

1 SSP SP gabrielamartins.1995@hotmail.com 

6 - Ensino Superior 
Completo 2 5 3 4 02/01/2018 

2 
Gisele 
Fernandes 
Ribeiro  

14/01/1995 F 432.651.958-
48 

45.599.306-
3 SSP SP gisele_fernandes.r@hotmail.com 

6 - Ensino Superior 
Completo 2 5 1 4 02/01/2018 

3 Julio César 
Pereira da Silva 18/08/1994 M 426.258.988-

95 
42.800.124-

5 SSP SP julio _cesarps@live.com 

4 - Ensino Médio 
Completo 20 5 2 4 02/01/2018 

4 Priscila Maza de 
Almeida 10/05/1982 F 332.162.758-

25 
41.343.478-

3 SSP SP priscilamaza@hotmail.com 

6 - Ensino Superior 
Completo 1 5 5 4 08/01/2018 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE 

  

Nome completo 

D
at

a 
de

 N
as

ci
m

en
to

 
(D

D
/M

M
/A

A
A

A
) 

Se
xo

 

CPF 

Dados do RG 

E-mail 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROFISSIONAL  

In
íc

io
 d

o 
E

xe
rc

íc
io

 F
un

çã
o 

(D
D

/M
M

/A
A

A
A

) 

Número Órgão 
Emissor UF Escolaridade Profissão Vínculo Função 

Carga 
horária 

SEMANAL 

1 Abimael Sousa 
Melo 09/05/1986  M 331.916.618-

24 40.433.172-5 SSP SP abimaelsmelo@gmail.com 6 2 5 2 3 02/01/2018 

2 Carlos Guedes 
Lopes Junior 23/12/1991 M 415.607.718-

79 47.971.427-7 SSP SP lopesjuniorcg@gmail.com 6 2 5 2 3 02/01/2018 

3 Geovana Garcia 
Fuga Lima 16/11/1977 F 266.509.318-

96 
MG - 

19.010.165 

Policia 
Civil 
/MG 

MG geovana_gf@hotmail.com 6 4 5 1 4 02/01/2018 

4 Jenifer Paula Batista 26/07/1988 F 369.254.928-
80 40.376.353-8 SSP SP js.piccioni@gmail.com 6 2 5 3 4 03/01/2018 

5 Jaqueline da Silva 
Piccioni 15/04/1992 F 389.232.618-

58 48.235.757-5 SSP SP jhefners@hotmail.com 6 2 5 2 3 02/01/2018 

6 Marianna Ambrósio 
Rodrigues 19/03/1991 F 407.026.888-

00 47.773.251-3 SSP SP mariannaambrosio09@gmail.com 6 1 5 2 3 02/01/2018 

7 Paula Eduarda 
Martins Coutinho 08/01/1996  F 444.089.998-

65 44.357.524-1 SSP SP coutinhounesp@gmail.com 6 1 5 2 3 02/01/2018 

 


