
C.I./Órgão
Expedidor
 

Cargo
 

Função
 

 

Endereço
 

C.E.P.
 

Home Page: e-mail:

Título do Projeto Período de Execução

 Início
(a partir da
Publicação no
DOE)

Término
(em meses)

2. APRESENTAÇÃO (Máximo 1 folha)
Apresentar dados gerais sobre o histórico da instituição/organização com destaque para o trabalho realizado, suas experiências
e qualificações. Explicar de forma sintética por que a instituição está em posição singular, do ponto de vista da capacidade, para
realizar o projeto mostrando possuir habilitação, pessoal, contatos, reputação, credibilidade e recursos para realização do
projeto. Articular a relevância e pertinência da apresentação da proposta com as diretrizes e prioridades da instituição ou
organização proponente e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos - SDSTJDH
(instituição a quem está sendo pleiteando o recurso/parceria para execução do projeto).

3. JUSTIFICATIVA (Preencha com dados de sua realidade no máximo 2 folhas)
- O porquê da realização do projeto.
- Descrição da situação/problema. Mostrar a situação da clientela a que o projeto se destina em termos demográficos, de perfil,
das formas de atendimento, das atividades oferecidas e sobre o que se pretende intervir de forma a justificar a necessidade da
ação/serviço proposto no projeto.
- Destacar a demanda da população e os benefícios que o projeto trará a comunidade (beneficiários diretos), bem como a
disseminação e replicabilidade dos resultados para outras populações (beneficiários indiretos).
- Destacar qual o grau de participação local no planejamento e implantação do projeto.
- Citar outros projetos similares empreendidos no local, seja de ONG ou governamental, e/ou outras ações relacionadas
empreendidas anteriormente pela instituição proponente. Destacar a diferença e/ou complementaridade entre o projeto e as
outras ações.

3.1 RESUMO DA JUSTIFICATIVA
Elabore um texto com a síntese da “Justificativa” para inserir no sistema “on line”. (Máximo de 1400 caracteres)

4. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO / FOCO DE ATUAÇÃO
De forma sintética definir em que consiste o projeto (isto é, a ação a ser realizada para o alcance dos objetivos) e seu público
alvo ou clientela (idade, grau de escolaridade, situação familiar, situação sócio-econômica, sexo), a quantificação geral (meta
geral) e o local em que será realizada a ação.
(no máximo 500 caracteres).

5. OBJETIVO GERAL: Definição da finalidade última do projeto. O que se deseja alcançar. Descrever de forma clara e objetiva, os
resultados parciais e o impacto final esperado com o desenvolvimento do projeto. O objetivo deve responder as perguntas: o que
fazer? Para quem? E onde? Para que fazer?

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS / RESULTADOS ESPERADOS: A partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que
se pretende alcançar com o projeto de maneira que os objetivos específicos possam ser quantificados em metas, produtos e
resultados esperados., bem como a definição dos indicadores e meios de verificação dos resultados a serem obtidos.

Obs: Os Objetivos não devem descrever estratégias metodológicas (Ex: realizar reuniões de grupo, 1 vez por semana
para...) que serão contempladas no item metodologia.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS METAS

RESULTADOS
ESPERADOS
(Produtos)

INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO
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