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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE 

ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 E ASSINATURA DE TERMO DE FOMENTO 

CMI - Nº 001/2020 

 

 
CONSIDERANDO a existência de saldo financeiro e orçamentário junto ao Fundo Municipal do Idoso, fruto 

de captações e doações de recurso, o CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, conforme preconizado nas Leis Federais nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso, 

e nº 8.842 de 1994, Política Nacional do Idoso, como também na Lei Municipal 7.423 de 2013, deliberou, em 

sua reunião extraordinária, no dia 02 de junho de 2020, registrada sob a Resolução nº 03/2020 e no livro de 

atas do Conselho Municipal do Idoso, sob o número 022, na página 110 do livro, e por meio deste divulga e 

torna público, a abertura de processo seletivo de projetos sociais voltados à área do Idoso, de enfrentamento a 

pandemia do COVID-19 e demandas oriundas da mesma, para proposição de projetos pelas organizações da 

sociedade civil – OSC que compõem e/ou estão registradas nesse conselho. Os projetos serão firmados 

mediante termo de fomento com a Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social (SMCAS), com 

recursos do Fundo Municipal do Idoso, devendo a entidade proponente apresentar Planos de Trabalho e de 

Aplicação de recursos, fora outros requisitos presentes nesse Edital, expondo como a organização pretende 

atuar e desenvolver o projeto apresentado. O valor destinado do Fundo Municipal do Idoso para seleção e 

aprovação de projetos é o montante de R$ 674.950,00 (seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e 

cinquenta reais). O presente edital será regido pela Lei Federal 13.019/2014, bem como pelas normas deste 

edital e demais legislações correlatas. 

 

1 DOS OBJETIVOS 

 

1.1 Selecionar projetos de cunho social, com o objetivo de incentivar, apoiar, promover, atender, valorizar e 

dar visibilidade às práticas das instituições civis, sem fins lucrativos, que integram e/ou estão registradas 

no CMI e que contribuam para a promoção, garantia de direitos, defesa e atendimento de idosos, voltadas 

exclusivamente para o enfrentamento e prevenção da pandemia mundial ocasionada pelo vírus Covid-19. 

 

1.2 Os projetos apresentados deverão estar em pelo menos uma das linhas de atuação da Política Nacional do 

Idoso (LEI Nº 8.842 de 1994), da Lei Federal 13.019/2014 e de acordo com as linhas determinadas neste 

Edital. 

 

2 CRONOGRAMA 

 

2.1 O processo seletivo de que trata este Edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

Inicio do período de inscrição de projetos 10/07/2020 

Fim do período de inscrição de projetos 17/07/2020 

Divulgação preliminar dos projetos com inscrição deferida 20/07/2020 
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Prazo para recursos do indeferimento da inscrição de projetos ao pleno do 

CMI 
20/07/2020 até 

21/07/2020 

Divulgação final dos projetos com inscrição deferida 22/07/2020 

Período de análise dos projetos 22/07/2020 até 

24/07/2020 

Resultado da classificação preliminar dos projetos 24/07/2020 

Prazo para recursos ao pleno do CMI do resultado preliminar de 

classificação 
24/07/2020 até 

27/07/2020 

Resultado final da classificação dos projetos 28/07/2020 

Votação e eleição dos projetos pelo pleno do CMI 28/07/2020 

Divulgação dos projetos aprovados 28/07/2020 

Encaminhamento dos projetos aprovados para SMCAS 28/07/2020 

Divulgação do resultado final e publicação no site da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande 
30/07/2020 

 

3 DOS PROJETOS 

 

3.1. Os projetos deverão ser apresentados seguindo modelo anexo ao presente edital, em folhas timbradas da 

entidade. 

 

3.2. O prazo de vigência dos projetos aprovados será de, no máximo, 03 (três) meses, podendo ser prorrogado 

01 vez, por igual período, condicionado à previsão orçamentária. 

 

3.3. Cada instituição poderá encaminhar, no máximo, 02 (dois) projetos com finalidades diferentes. 

 

3.4. Serão disponibilizados projetos de transportes e isolamentos no total de R$ 674.950,00 (seiscentos e 

setenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). 

 

3.5. O valores serão distribuidos da seguinte forma: R$ 154.950,00 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos 

e cinquenta reais para o projeto de transporte e para o projeto de isolamento, o valor de R$ 520.000,00 

(quinhetos e vinte mil reais). 

 

  

3.6. Poderão ser apresentados projetos em 02 (duas) linhas de ação: 
1. -Transporte de idosos no município durante a pandemia; 

2. -Isolamento de idosos que estão em ILPIs, nos casos de suspeita e confirmação de 

contaminação por COVID-19. 
 

4 DOCUMENTAÇÃO 
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4.1 No ato da inscrição as entidades deverão apresentar a documentação que comprove estar integrando o 
CMI e/ou o certificado de Pleno e Regular funcionamento emitido pelo CMI, dentro do prazo de validade, 

juntamente com o Plano de Trabalho e Aplicação de Recursos (Anexo I) e 03 (três) orçamentos dos 

materiais permanentes e serviços que pretende-se contratar e/ou adquirir com a verba dessa parceria. 

 

4.2 No caso de pagamento de pessoal a comprovação dos valores dar-se-á pelo piso municipal da categoria 

profissional, na ausência de piso municipal valerá o piso estadual , e na ausência do piso estadual valerá 

o piso nacional. 

 

4.3 Na inexistência de piso nacional da categoria profissional que pretende-se contratar nessa parceria, o 

vencimento deve ser equivalente ao atribuído pelas federações e/ou órgãos de classe do mesmo. 

 

5 INSCRIÇÕES 

 

5.1 Somente serão aceitas inscrições dos projetos nas seguintes condições: 

5.1.1 Ocorridas no período de inscrição (vide CRONOGRAMA); 

5.1.2 Realizadas exclusivamente pelo e-mail do Conselho do Idoso: c mi.riogrande.rs@hotmail.com (devido 

ao distanciamento social). 

5.1.3. Mediante a apresentação de todos os documentos requeridos (vide artigo DOCUMENTAÇÃO) em 

anexo ao e-mail. 

 

5.2 O funcionário responsável pela inscrição emitirá um recibo constando o número sob o qual o projeto foi 

inscrito, no prazo de 24h do recebimento do projeto por e-mail. 

 

5.2.1 O recibo somente será enviado se o e-mail de inscrição for recebido dentro do prazo estabelecido para 

a inscrição de projetos e com toda a documentação exigida em anexo. 

 
 

6 DAS DESPESAS 

 

6.1 As despesas deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado: 

 

6.1.1. Realizar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar; 

6.1.2. Locação ou arrendamentos de imóveis residenciais ou comerciais; 

6.1.3. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para a finalidade diversa da estabelecida e 

aprovada no documento Plano de Trabalho e Aplicação; 

6.1.4. Realizar pagamento de despesas com data anterior ou posterior à vigência da parceria celebrada; 

6.1.5. Ações de caráter sigiloso; 

6.1.6. Despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento 

ou recolhimento fora de prazo; 

6.1.7. Utilização de recursos para amortização de equipamentos existentes, encargos com dívidas, contas 

de luz, água, telefone, impostos em geral, pagamento de seguros... 

6.1.8. Custeio de funcionários públicos. 

 

6.2 Poderão ser realizadas despesas de custeio e investimento, desde que vinculadas exclusivamente ao objeto 

do projeto. 

 

6.3 Os bens móveis duráveis permanentes adquiridos com recursos regulados por esse edital, serão gravados 

com cláusula de inalienabilidade, sendo formalizada promessa de tranferência da propriedade para o Conselho 

mailto:mi.riogrande.rs@hotmail.com


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

Página 4 de 13 

 

 

Municipal do Idoso, em caso de extinção da instituições contempladas por este edital.  
 

7. DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

 

7.1 As propostas serão submetidas à aferição dos itens pontuáveis relativos à capacidade técnica de cada 
proponente. Os aspectos a ser objeto de avaliação serão pontuados conforme os critérios definidos na matriz 

de pontuação abaixo: 

 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência do proponente 

A experiência do proponente será comprovada mediante a apresentação dos 

documentos (anexo lll) 

 
12 

Adequação do Plano de Trabalho aos objetivos fixados neste edital 48 

Compromisso com o desenvolvimento integral da pessoa idosa 10 

Execução 10 

Articulação com demais setores e instituições 10 

Resultados esperados coerentes aos objetivos 10 

PONTUAÇÃO FINAL 100 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO NO CHAMAMENTO 

 

8.1 A nota final será a soma dos critérios acima. 

8.2 Para fins de classificação da proposta, o projeto deve obter a pontuação mínima de 50 (cinqüenta) pontos 

na avaliação da comissão de projetos, para ir a votação do pleno do CMI, caso contrário será desclassificado 

e eliminado do processo seletivo. 

8.3 A classificação final poderá ter mais de uma entidade classificada, desde que o valor total seja o valor do 

referido projeto. 

 

9 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

9.1 A relação dos projetos aprovados para financiamento com recursos do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 

será publicada no site da Prefeitura Municipal. 
 

9.2 A entidade interessada que tiver seu projeto aprovado deverá apresentar os documentos exigíveis pela 
Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social, no prazo de cinco 07 (sete) dias úteis, contados da 

data da publicação no site da Prefeitura Municipal do Rio Grande. 

9.3 A entidade que tiver seu projeto aprovado, mas se recusar a assinar o Termo de Convênio, ou não 

apresentar toda a documentação necessária para a celebração do mesmo, no prazo estabelecido, terá a referida 

aprovação revogada e o recurso destinado permanecerá no Fundo Municipal do Idoso. 

9.3.1 No caso acima o CMI poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação e posterior 

publicação no site da Prefeitura Municipal, optar pela convocação de outra entidade, com projeto aprovado 

sem aporte financeiro, para celebração de convênio, remanejando os recursos dos projetos que não atenderam 

às normas deste edital. 
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10 DA FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS 

 

10.1 Os termos serão assinados entre o município do Rio Grande, através da SMCAS, na qualidade de 

ordenadora de despesas do Fundo Municipal do Idoso e a entidade proponente, impreterivelmente nos prazos 

estabelecidos no cronograma. 

10.2 Por ocasião de entrega definitiva dos Planos de Ação e Aplicação, contendo os devidos ajustes, quando 

necessário, os que preverem a aquisição de equipamentos ou serviços deverão anexar 03 (três) orçamentos 

detalhados, com valores unitários especificando o produto, em papel timbrado com o CNPJ das empresas 

pesquisadas, informando o material e o serviço a ser utilizado, bem como data de validade do orçamento. 

10.3 A entidade deve ser representada no convênio pelo seu representante legal ou por procurador legalmente 

habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma reconhecida. 

10.3.1. No ato da formalização do convênio, além dos projetos, as entidades deverão apresentar cópias simples 

dos seguintes documentos: 

 

a) Estatuto da entidade; 
b) Ata de posse da atual diretoria; 

c) Cartão CNPJ; 

d) RG e CPF dos principais dirigentes; 

e) Registro e atestado de Pleno e Regular funcionamento no CMI atualizado; 

f) Certidão Negativa de débitos junto à Prefeitura Municipal do Rio Grande; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS; 

h) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 

i) Certidão de Regularidade da Procuradoria-Geral da fazenda Nacional - PGFN; 

j) Saldo zerado da conta bancária onde os recursos serão depositados. 

 

11 DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

11.1 A meta referente a cada projeto aprovado e selecionado será o atendimento de no mínimo 80% das 

demandas encaminhadas pelo CMI. 

11.2 As entidades com projetos contemplados serão monitoradas e avaliadas no cumprimento do objeto pelo 

Conselho Municipal do Idoso. 

12.2 A entidade beneficiada deverá apresentar ao CMI o relatório final, qualitativo e quantitativo. 

 

12 DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

12.1 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 

decisão unilateral do Município, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 

direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 As entidades que estiverem inadimplentes com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, por pendências 

em convênios com qualquer Secretaria Municipal, não poderão participar deste edital. 

13.2 As entidades que tiverem seus projetos classificados como vencedores deste edital, devem estar aptas a 

celebrarem convênio com o Município do Rio Grande, através da SMCAS. 

13.3 Os prazos aqui estabelecidos são improrrogáveis e o descumprimento das regras definidas neste edital, 

implicará na exclusão do projeto. 

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo pleno do CMI. 

13.5 Não caberão recursos à decisão do CMI. 

 
 

14 ANEXOS 

14.1 Anexo l - Plano de Trabalho 
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14.2 Anexo ll - Formulário de critérios de Avaliação das propostas 

14.3 Anexo lll - Modelo de formulário para apresentação das experiências da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande, 26 de junho de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Everton Becker 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

Presidente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

Página 7 de 13 

 

 

 

 

 
 

EDITAL Nº 001/2020 

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 

 

1 – DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ/CPF: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: Telefone: 

E-mail 

Nome do Responsável Legal: Cargo/Função: 

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: CPF: 

Endereço: 

Estado Civil: Naturalidade: 

E-mail 

2 – DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Título do Projeto: 

Início de Execução: Término da Execução: 

Objetivo: Modalidade de Atendimento: 

Justificativa do Projeto: 

TIMBRADO DA ENTIDADE 
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Objetivos específicos Resultados esperados 

1. Determine objetivos que sejam específicos, 

mensuráveis, alcançáveis, realizáveis e ajustados 

em um determinado tempo. 

1. Para cada objetivo, determine o resultado que 

você espera obter com a realização do projeto. 

 

Metas Indicadores 

1. É o detalhamento dos objetivos de forma 

quantificável. 

1. Para cada meta, determine qual será o indicador 

que você monitorará, ao longo da execução do 

projeto. 

2. É o desdobramento do objeto do convênio em 

realizações físicas, de acordo com unidades de 

medida preestabelecidas. Nesse campo deverá 

ser indicado o conjunto de elementos que 

compõem o objeto. 

2. Lembre-se de criar indicadores que possam ser 

comparados com a realidade atual (quando 

cabível), ou mensurados ou então cuja realização 

seja identificável. 

3. Indicar e quantificar as metas, produtos e 

resultados esperados de modo a permitir a 

verificação de seu cumprimento, além da 

identificação dos beneficiários (direta e 

indiretamente) do projeto. As metas devem dar 

noção da abrangência da ação a ser realizada. 

3. 

Público Alvo 

 Público a ser atendido pelo projeto. 

 Se possível, determine as quantidades por idade e gênero. 

Metodologia do Projeto: 

 Com base em informações fornecidas nos quadros acima, descreva como o projeto funcionará, como 

 

 

 

 Razões para celebração do convênio, evidenciando os benefícios e os resultados a serem atingidos 

com a realização do projeto. 

 Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade 

identificados de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, 

evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. 

 Descrever sucintamente as razões que levam o proponente, a Instituição, a propor a celebração do 
convênio com a SMCAS, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela 

comunidade e a localização geográfica a ser atendida, bem como a população a ser beneficiada e os 

resultados a serem atingidos com a realização do projeto, atividade ou evento proposto. 
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3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Meta 1             

Etapa 
1.1 

            

Etapa 
1.2 

            

Meta 2             

Etapa 
2.1 

            

Etapa2.2             

             

 
 

Rio Grande  de  de 2020. 
 

 

 

 

 
 

Assinatura do responsável legal pela instituição 
 

 

 

 
 

Assinatura do técnico de serviço social responsável pela instituição 

 

 
EDITAL Nº 001/2020 

ANEXO II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

os beneficiados serão escolhidos, depois atendidos, como funcionará o acompanhamento de todo o 

trabalho desenvolvido, como as metas serão alcançadas e como os indicadores serão controlados. 
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1. O não atendimento à quantificação e qualificação da equipe conforme Plano de Trabalho e Aplicação - 
ANEXO I eliminará automaticamente a instituição. 

2. A pontuação máxima passível de ser atingida corresponde a 10 (dez) pontos, conforme indicados no 

quadro descritivo abaixo. 

3. As instituições que não atingirem uma pontuação de pelo menos 60% na avaliação da Proposta Técnica 

serão consideradas inabilitadas. 

4. As instituições concorrentes deverão apresentar os documentos comprobatórios dos critérios de seleção 

no ato da apresentação da proposta técnica. 

5. Os documentos e informações apresentados na Proposta Técnica serão avaliados levando-se em 

consideração os seguintes critérios de pontuação: 

 

EIXOS REFERENCIAIS INDICADORES A SEREM OBSERVADOS PONTUAÇÃO 

 

 

 

 
 

1. Experiência da Instituição 

(12 pontos) 

1.1. Experiência geral da Instituição na execução de 
projetos na área da pessoa idosa, nos últimos 5  anos, 

comprovado através de declaração ou atestado 

expedido por pessoa de direito público ou privado 

que as tenha contratado: 

 

(  ) Nenhum projeto (0 ponto) 

( ) Um projeto (01 ponto) 

(  ) Dois projetos (03 pontos) 

( ) Três projetos (05 pontos) 

(  ) Quatro projetos (08 pontos) 

( ) Quatro projetos (12 pontos) 

 

TOTAL DE PONTOS 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Proposta Técnica 

(48 pontos) 

2.1. Justificativa do projeto: A proposta demonstra 
conhecimento da problemática (situação) 

envolvendo a realidade. 

 

(  ) Adequado (06 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

2.2. Legislação: Sintonia com a legislação e respeito 

à pessoa idosa, de acordo com as suas necessidades, 

respeita a legislação (CF, leis municipais e Estatuto 

do Idoso). 

 

( ) Bom (06 pontos) 

(   ) Regular ( 03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

2.3. Objetivos e resultados: clareza na definição dos 

objetivos e dos resultados esperados. 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

Página 11 de 13 

 

 

 
 ( ) Bom (06 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

2.4. Metas e indicadores: clareza na definição das 

metas e nos seus indicadores de monitoramento. 

 

( ) Bom (06 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

2.5. Público alvo: clareza na definição do público 

alvo beneficiado pelo projeto. 

 

( ) Bom (06 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

2.6. Metodologia: Compatibilidade da proposta 

técnica em relação à capacidade operacional para 

execução do projeto, conforme a metodologia 

descrita. 

 

(  ) Adequado (06 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 pontos) 

 

2.7.Despesas: Compatibilidade das despesas com as 

restrições financeiros do projeto: 

 

( ) Compatível (06 pontos) 
( ) Parcialmente compatível (03 pontos) 

( ) Incompatível (0 ponto) 

 

2.8. Avaliação: Apresenta coerência entre os 

procedimentos e os instrumentos de avaliação. 

 

(  ) Adequado (06 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

TOTAL DE PONTOS 48 

 
3.Compromisso com o 

desenvolvimento integral dos 

idosos 

(10 pontos) 

3.1.Integra aspectos cognitivos, afetivos e 

socializadores? 

 

( ) Bom (05 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 
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 3.2.Potencial de transformação social da 

comunidade? 

 

( ) Bom (05 pontos) 
( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

TOTAL DE PONTOS 10 

 

 

 
 

4. Execução 

(10 pontos) 

4.1. Apresenta estrutura física adequada? 
( ) Bom (05 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

4.2. Qualificação da equipe técnica que atuará na 

execução da proposta? 

( ) Boa (05 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 
( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

TOTAL DE PONTOS 10 

 

5. Articulação 

(10 pontos) 

5.1. Estabelece articulação com outras entidades? 

 

( ) Bom (05 pontos) 

( ) Regular (03 pontos) 
( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

TOTAL DE PONTOS 10 

 

 

 
6. Resultados 

(10 pontos) 

6.1. Apresenta resultados esperados com coerência 

aos objetivos propostos e a temática de 

enfrentamento a pandemia do covid-19, seguindo as 

orientações da OMS? 

 

(   ) Bom (05 pontos) 
( ) Regular (03 pontos) 

( ) Insuficiente (0 ponto) 

 

TOTAL DE PONTOS 10 

TOTAL GERAL DE PONTOS 100 
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Edital Nº 001/2020 

ANEXO III - EXPERIÊNCIAS DA ENTIDADE NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E 

AÇÕES À PESSOA IDOSA 

O presente documento atesta a habilidade da entidade na realização de projetos voltados à sua área de 

atuação. 

 

EXPERIÊNCIAS NA ATIVIDADE ESPECÍFICA DE: 

TÍTULO DO PROJETO: PERÍODO DE REALIZAÇÃO (mês/ano): 

CONTRATANTE/CONCEDENTE: LOCAL DE EXECUÇÃO: 

ENDEREÇO: TELEFONES: 

E-MAIL: 

NÚMERO DE TÉCNICOS ENVOLVIDOS: 

PÚBLICO ATENDIDO: 

RESUMO DA EXPERIÊNCIA: 

 

 

 
 

Assinatura do responsável legal pela instituição 

TIMBRADO DA ENTIDADE 


