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I – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 - Instituição Proponente: 

- Nome da instituição: ESCOLA CENTRO OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL – ECO/CUT 

- Nome do Dirigente: SUELI VEIGA MELO 

- Endereço da instituição: Rua 70, nº 661 – Setor Central – Goiânia - GO 

- Dados para contato: suelivmelo@uol.com.br 

- Telefones: (62) 3213 5438, (67) 3382003, (67) 9961 2771 

 

1.2 - Instituição Executora 

- Nome da instituição: ESCOLA CENTRO OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL 

- Nome do Coordenador Técnico Geral da proposta: JEOVA DE LIMA SIMÕES  

- Endereço da instituição: Rua 70, nº 661 – Setor Central – Goiânia - GO 

- Dados para contato : jeo.com@uol.com.br 

- Telefones: (61) 9194 7769 e (61) 21022288 

 

2. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 – Histórico e atuação institucional 

 

 Histórico e antecedentes. 

 

A Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores - ECO/CUT é 

uma das 07 Escolas da CUT no Brasil e tem como associadas a CUT Nacional – CUT e, as 

CUT`s da região Centro-Oeste:  CUT/DF - Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal; 

CUT/GO - Central Única dos Trabalhadores do Estado de Goiás; CUT/MS - Central Única dos 

Trabalhadores do Estado de Mato Grosso do Sul e CUT/MT - Central Única dos Trabalhadores 

do Estado de Mato Grosso. Também é associada a CUT/TO - Central Única dos Trabalhadores 

do Estado do Tocantins (que para efeitos da CUT, faz parte da região Centro-Oeste).  

 

A Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT – ECO/CUT foi fundada em 1992 com 

sede em Brasília, tendo por objetivo: 

 a promoção da formação social, sindical, profissional e qualificação de trabalhadores; 

 a realização de atividades formativas, sociais e comunitárias; 

 a constituição de núcleos de estudos relativos a temas de interesse dos trabalhadores; 

 a promoção de intercâmbio, cooperação e troca de experiências com outras entidades e 

movimento; 

 a edição, publicação e distribuição de livros, revistas, apostilas e outros impressos próprios 

ou de terceiros; 

 a prospecção, gravação, edição e divulgação de imagem e som, relacionados com suas 

diversas atividades; 

 a prestação de assessorias; 

mailto:suelivmelo@uol.com.br
mailto:jeo.com@uol.com.br


ESCOLA CENTRO OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT 
Rua 70 n 661 – Setor Central – Goiânia – GO – CEP 74 055-120  

Fone – 62  3213 5438 – e-mail : ecocut@ecocut.org.br  
CNPJ  02.595.562/0001- 50 

 

 4 

 a celebração de convênios com qualquer organismo nacional ou internacional, governamental 

ou não e, 

 contratar terceiros para realização de atividades necessárias à consecução de seus objetivos. 

 

A partir de 1997, com a finalidade de ficar mais centralizada, para atender melhor os Estados da 

Região, a sede transferiu-se para Goiânia, onde desenvolve atividades.  

 

No período de 1998 a 2001, a Escola adquiriu terreno e construiu sua sede própria e desenvolveu 

inúmeras atividades de formação na região, abrangendo os Estados. 

 

No período de 2002, a ECO/CUT ficou um período sem atividades, voltando a ativa, a partir do 

ano de 2004 até hoje. 

 

A ECO/CUT desenvolveu várias ações formativas em toda a região, sendo que a partir de 1998, 

desenvolveu projetos e programas de: 

 Formação de Formadores para a Educação Profissional,  

 Formação de Formadores para a Negociação Coletiva e Qualificação Sócio-Profissional,  

 Capacitação de Conselheiros das Comissões de Trabalho e Emprego,  

 Projeto CUT/CONTAG,  

 Cursos sobre Orçamento Participativo e Gestão Sindical,  

 Cursos de Formação de Dirigentes,  

 Cursos sobre Saúde do Trabalhador,  

 Cursos, Oficinas e Experiências em Desenvolvimento Sustentável e Solidário,  

 Elevação de Escolaridade com certificação para os educandos do Ensino Fundamental e 

Médio, 

 Oficinas de Sensibilização em Economia Solidária, 

 Alfabetização de Adultos com ênfase na Economia Solidária. 

 

Apesar de não termos dados estatísticos referentes às ações desenvolvidas, a formação dos 

trabalhadores e trabalhadoras na região tem contribuído para uma maior politização e 

organização dos trabalhadores e trabalhadoras, que pode ser percebida pela maior presença nos 

cursos de formação, nas atividades dos sindicatos, nas reuniões de outros movimentos sociais, 

nas associações de trabalhadores, nas cooperativas e outros espaços de participação social; pelo 

maior interesse na participação nos conselhos e nas lutas por políticas públicas; pelo 

envolvimento na organização nos locais de trabalho; pela mobilização para levar os demais 

colegas a participarem de mobilizações sociais, dentre outros aspectos.  

 

Essa postura e comportamento indicam uma nova relação no cotidiano sindical e no modo como 

os trabalhadores e trabalhadoras discutem e decidem os seus problemas fundamentais.  
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 Atuação institucional: ações relevantes e resultados alcançados. 

 

Historicamente, a ECO/CUT tem tido um papel fundamental e estratégico na formação dos 

trabalhadores e trabalhadoras na região Centro-Oeste; trabalhando com o resgate da história dos 

trabalhadores e trabalhadoras e do seu papel enquanto agentes de transformação política, social e 

econômica do lugar e da região onde vivem e, criando condições para os mesmos possam 

teorizar, questionar, criticar e propor políticas e ações voltadas para os seus interesses.  

 

Ao longo desses anos, a ECO/CUT, vem atuando em diversos níveis de formação (política, 

social, sindical) dos trabalhadores e trabalhadoras, buscando aprofundar coletivamente uma 

concepção de formação e educação dos trabalhadores e trabalhadoras, que privilegie os saberes, 

os valores, os conhecimentos, as vivências e as experiências acumulados ao longo de suas vidas.  

 

Ao longo de sua trajetória, a ECO/CUT, conquistou credibilidade, reconhecimento, acúmulo 

político e metodológico, com uma história construída a muitas mãos, contribuindo para “... 

preparar a classe trabalhadora para si”, como dizia Marx.   

 

Na ótica do projeto dos trabalhadores, a Região é estratégica sob vários aspectos, dos quais, no 

aspecto político destacamos a presença da capital do país em seu território e no aspecto 

ambiental, a vegetação predominante, o cerrado e o pantanal, com uma flora e fauna de uma 

riqueza muito grande  

 

Sendo assim, considerar o modelo de desenvolvimento, a diversidade da Região, superar 

debilidades e dinamizar o processo formativo e organizativo dos trabalhadores é um desafio 

sempre presente.  

 

A ECO/CUT abrange também as CUT`s e Sindicatos da região Centro-Oeste e Tocantins, que 

atuam de forma conjunta e articulada para desenvolver as ações da Escola. 

CUT/DF – 50 Sindicatos filiados 

CUT/GO – 69 Sindicatos filiados 

CUT/MS – 82 Sindicatos filiados 

CUT/MT – 49 Sindicatos filiados 

CUT/TO – 38 Sindicatos filiados 

 

Os Sindicatos na região representam os seguintes setores: Bancários, Rurais, Comerciários, 

Urbanitários, Educação, Saúde, Transporte, Calçados e Vestuários, Aposentados, Alimentação, 

Metal-mecânico, Serviço Público, Comunicação, Autônomos, Construção Civil e Minérios, com 

466.635 associados e abrangendo 1.235.971 trabalhadores na base. 

 

O número maior de trabalhadores presentes nos Sindicatos da região são trabalhadores da 

Educação, Rurais, Servidores Públicos, Comércio e Serviços e Transportes. 
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Sendo assim, a ECO/CUT possui uma grande capilaridade na região, porque cada Sindicato é um 

braço da Escola. 

 

Além disso, a partir de suas ações em EAD – Educação a distancia – através da Rede Intel, neste 

projeto, utilizando produtos como EJA – Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental de 

6ª a 9ª série e cursos de administração básica corporativos, devidamente adequados, 

aumentaremos profundamente nossa capilaridade e reduziremos consideravelmente custos 

através de distribuição e de treinamento interativo on-line, implantando novas tecnologias de 

educação e treinamento através de software de gestão de conteúdo QUANTUM – Rede Intel. 

 

Além das atividades de formação e articulação estabelecidas na região, de forma presencial, 

consideramos que o processo de capilaridade institucional será ampliado pelos recursos que 

iremos adotar em EAD, através da participação da Rede Intel, ampliando: 

 Interatividade. 

 Transparência e rapidez de ações e debates. 

 Provendo inclusão digital pela montagem de telecentros em pólos onde atue o Movimento de 

Economia Solidária e a ECO-CUT, nas cidades da região. 

 

 Relação com a Economia Solidária. 

 

A ECO/CUT desenvolveu nos anos de 1999 a 2002 inúmeras ações no campo da economia 

solidária na região Centro-Oeste (DF, GO, MT, MS e TO). Primeiro iniciando um processo de 

sensibilização para o tema e em seguida, desenvolvendo e fomentando ações de economia 

solidária com os participantes dos cursos de sensibilização. As ações foram voltadas para 

famílias assentadas, trabalhadores rurais filiados aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e 

trabalhadores urbanos.  

 

No ano de 2006 desenvolveu Oficinas de Sensibilização, Assessoria Técnica aos 

empreendimentos e elaboração de plano de negócio para projeto de organização da produção em 

assentamento da Reforma Agrária Itamarati I e II, em Ponta Porã – Mato Grosso do Sul. 

 

Atualmente, vem trabalhando a Economia Solidária junto com o Projeto Todas as Letras.  O 

Projeto Todas as Letras, voltado para jovens e adultos urbanos e rurais, que não concluíram sua 

alfabetização na idade própria, a grande maioria desempregados ou trabalhadores do setor 

informal.  

 

Na 3º Etapa do Projeto, em 2007, estão funcionando 232 salas de aula e educadores/as, com 

número de até 25 educandos cada um, atendendo no total cerca de 5.800 trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, urbanos, quilombolas, indígenas, asilados, presidiários, domésticos e 

aposentados.  

 

O projeto trabalha com três eixos: educação – cultura – desenvolvimento. O eixo 

desenvolvimento é voltado para a economia solidária, com um processo de formação de oito 
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meses, onde são desenvolvidas várias iniciativas bem sucedidas de geração de trabalho e renda, 

que são verdadeiros embriões da economia solidária.  

 

 Intencionalidades com a proposta do CFES e relação da proposta com a atuação 

institucional permanente. 

 

A constituição dos CFES está representada por inúmeras intencionalidades: trata-se de uma 

demanda da política nacional da economia solidária; apresenta-se como um pólo aglutinador de 

estratégias em economia solidária; atende as expectativas de formadores e articuladores da 

economia solidária na região CO; pretende torna-se um grande agente na formação de 

formadores na economia solidária na região Centro-Oeste, envolvendo vários parceiros: 

sindicatos, fóruns de Economia Solidária, universidades, dentre outros. 

 

A ECO/CUT, com o CFES, tem como missão a promoção, constituição, fortalecimento e 

articulação da Economia Solidária e de empreendimentos autogestionários na região. Com o 

CFES poderemos melhor oferecer assessoria, formação e pesquisa nas áreas de gestão, crédito, 

comercialização e tecnologia em Economia Solidária, com vista ao fortalecimento das iniciativas 

solidárias na perspectiva do desenvolvimento local e ampliação da base institucional de apoio aos 

empreendimentos: poder local, comunidades, instituições de pesquisa e entidades parceiras, numa 

perspectiva mais permanente. 

 

2.2 – Suporte institucional para realização do projeto. 

 

 Infra-estrutura física disponível. 

 

A ECO/CUT dispõe de uma sede com 07 salas destinadas à parte administrativa, 02 salas 

destinadas à coordenação pedagógica, cozinha e refeitório grande, 01 auditório para 150 pessoas, 

03 salas destinadas para estudos, 01 biblioteca equipada com muitas publicações, além de 

banheiros, recepção e halls de entrada e circulação. Também possui equipamentos e recursos 

audiovisuais, como computadores, data show, note books, câmeras fotográficas, filmadora, TV, 

vídeo, etc. 

 

Nos Estados de GO, DF, MS, MT e TO a ECO/CUT conta também com a estrutura das CUTs 

locais, que estarão participando como associadas da Escola, disponibilizando as suas estruturas: 

salas e auditórios para reuniões, cursos, oficinas e demais eventos; telefone e demais 

equipamentos de multimídia de demais estrutura de apoio ao Centro nos Estados. 

 

Além da estrutura própria da ECO/CUT e das suas afiliadas nos Estados, contamos com o apoio 

e a estrutura das organizações, entidades e instituições que são parceiras neste Projeto, tais como: 

os Fóruns Estaduais de Economia Solidária Distrito Federal e dos Estados  GO, MS e MT; 

FETEMS – Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de MS; FTIAA/MS – 

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins/MS; Central de 

Comercialização de Economia Solidária do MS; Escola de Formação para a Cidadania – EFC; 
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Redes Inteligentes Ltda; Central Única das Favelas – CUFA Mato Grosso. Além destas, outras 

entidades que atuam no campo da economia solidária já nos procuraram para trabalhar em 

parceria, disponibilizando, também, suas estruturas para a realização das atividades: salas para 

reuniões, salão para eventos e cursos, materiais didáticos e equipamentos de som e de 

audiovisual. 

 

 Necessidades na execução do projeto:  

 

Além da estrutura física disponível, para garantir um ambiente adequado de trabalho para a 

Equipe pedagógica que atuará no CFES durante 36 meses, far-se-á necessário a manutenção de 

espaço com limpeza, serviços de reprografia, despesas de água, energia, locação e manutenção 

de equipamentos.    

 

 Equipe institucional envolvida no projeto.  

 

Equipe ECO/CUT 

Coordenação Executiva: 

Sueli Veiga Melo - Coordenadora Geral 

Maria Bernardete Diniz - Coordenadora Financeira 

Terezinha Barbosa - Coordenadora Pedagógica 

Miriam Botelho Petrenko - Coordenadora Adjunto 

Wilson Belizário - Coordenador Adjunto  

 

Equipe Técnica da ECOCUT que poderá contribuir eventualmente no projeto: 

Adão Francisco de Oliveira  

Andréa Caramaschi dos Santos 

Cássia Rita Cruz de Abreu 

Irani da Silva Souza  Belizário  

Jeová de Lima Simões  

Joana D’arc Godoy 

José de Arimatéia Castro Dantas  

Maria do Carmo Godinho 

Maria Elisa Filgueiras Lamim 

Maria Goreti Aleixo 

Méri Helen Pereira 

Reinaldo Cruz  

Rutiléia de Sá Arruda 

Rutiléia Sá Arruda - Pedagoga  

Valéria de Oliveira 

Sebastiana Almire de Jesus - Fórum Estadual de Economia Solidária do Mato Grosso do Sul. 

Rosangela Carneiro Góes - Fórum Estadual de Economia Solidária MT 

Lilian Rodrigues da Silva - FTIAA/MS – Fed. dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação. 
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 Necessidades na execução do projeto:  

 

Além da coordenação e do pessoal técnico que poderá contribuir eventualmente na execução do 

projeto, far-se-á necessário constituir Equipe Pedagógica componente com as seguintes funções 

e perfil que serão discriminados na apresentação da proposta de implantação do CFES. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

3.1. Título da Proposta. 

 

Implantação do Centro de Formação em Economia Solidária da Região Centro-Oeste. 

 

3.2. Diagnóstico e justificativa. 

 

 Antecedentes (motivações) 

 

Foi o aumento do desemprego que trouxe, junto com o incremento da economia informal, o 

ressurgimento do trabalho não assalariado em uma versão “moderna”: associativa. Se, antes do 

desenvolvimento do mercado de trabalho no Brasil, o trabalho não assalariado era basicamente 

familiar e, poucas vezes, autônomo ou “liberal”; atualmente o trabalho não assalariado 

apresenta-se também em sua forma associativa, com um crescimento sem precedentes no número 

de cooperativas de produção e de prestação de serviços. 

 

O desenvolvimento destas cooperativas aponta para uma transformação econômica e social em 

que a iniciativa privada vem sendo, ao menos parcialmente, substituída ou complementada pela 

iniciativa coletiva. As justificativas são facilmente compreensíveis.  

 

A mesma política industrial – liberal – dos anos noventa, levou à falência grande parte do parque 

industrial brasileiro, principalmente aquelas indústrias que já acumulavam defasagens 

tecnológicas, acarretando numa modernização forçada, através da exclusão e sucateamento de 

empresas. Neste campo emergiram diversas experiências de trabalhadores que se mobilizaram, 

com ou sem apoio sindical, para negociar a compra, locação ou cessão de massas falidas e 

empresas falimentares, visando o seu controle e uso autogerido através da criação de 

cooperativas industriais.  

 

As chamadas cooperativas populares, concentram-se em atividades que demandam 

intensivamente por trabalho e que, por isto mesmo, são pouco viáveis segundo a lógica de 

empresas privadas que evitam arcar com os custos da formalidade contratual. Estas cooperativas 

transformam em benefício competitivo a grande capacidade ociosa de trabalho da população 

desempregada, que realizam, via de regra, atividades de serviços gerais, como manutenção 

predial, limpeza, jardinagem, etc., ou atividades semi-industriais, como artesanato, fabricação de 

doces, vestuário etc. 
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Outras atividades não assalariadas, em especial aquelas tradicionais, como a agricultura familiar, 

o pequeno comércio familiar e trabalho autônomo, estão em grande medida aderindo a este 

modelo associativo de trabalho, modernizando parcialmente as relações de trabalho em seu seio.  

 

Exemplos disto é um significativo aumento de cooperativas e associações de produtores da 

agricultura familiar, além da organização de novas cooperativas em ramos clássicos do trabalho 

autônomo: catadores de papel, trabalhadores da construção civil, vendedores ambulantes, 

“perueiros”, dentre outras formas de trabalho informal. 

 

O reavivamento das relações associativas de trabalho trouxe novos desafios para a organização 

sindical, que precisou compreendê-lo para construir políticas tanto para sua regulação quanto 

para seu fomento, pois desconsiderar tal fenômeno econômico e organizativo seria gerar 

conflitos com uma crescente parcela da classe trabalhadora, que exigiram diretamente – pela 

pressão junto aos seus sindicatos de origem – que a organização sindical os apoiasse, adaptando-

se às suas necessidades de representação política e econômica. 

 

Por outro lado, considerar as relações associativas como um componente da economia informal 

e, portanto, tratá-lo como uma ilegalidade frente aos avanços nas relações formais de trabalho, 

seria negar apoio e solidariedade a trabalhadores que não possuem outra alternativa senão a auto-

organização e que, além disso, não realizam nenhuma ilegalidade de fato, mas apenas exploram a 

sua própria força-de-trabalho. Isto evidentemente constitui um complicador para as políticas e 

atividades de negociação por melhores condições e relações de trabalho, exigindo novas 

metodologias de ação sindical bem como uma nova estrutura sindical, que dê conta da 

representação destes trabalhadores. 

 

Neste contexto, o sindicalismo cutista, incluindo as escolas de formação, passou a integrar o 

atual movimento de construção de uma economia solidária, em que a auto-organização dos 

trabalhadores não é vista apenas como política compensatória ao desemprego, seja este estrutural 

ou contingencial; mas como política estruturante de uma sociedade mais justa, democrática e 

igualitária.  

 

Pode-se dizer que as mutações no mundo do trabalho obrigaram os sindicatos a assumirem os 

desafios decorrentes da ação do capitalismo globalizado. Esses novos desafios se configuram em 

diferentes níveis que passam a exigir do movimento sindical novos valores, posturas e atitudes, 

tais como:  

 

a) frente ao processo de globalização, constituir novos laços de solidariedade e representar 

organicamente ou politicamente os que estão em setores não assalariados da economia;  

 

b) frente à miséria e ao desemprego, assumir um papel determinante em relação ao Estado 

nacional, participando e influenciando as definições e a gestão de Políticas Públicas e,  
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c) atuando no sentido de transformar a economia da exclusão em uma economia solidária e 

sustentável. 

 

A ECO/CUT como uma das sete escolas sindicais da CUT no Brasil, vem há vários anos 

desenvolvendo ações no campo da Economia Solidária e, agora, com a implantação do Centro de 

Formação em Economia Solidária, tem a possibilidade de se articular com outros parceiros, para 

além do movimento sindical, com vistas a fortalecer e consolidar sua atuação na formação 

sindical e social, incorporando a formação em Economia Solidária. 

 

 Diagnóstico  

 

 Justificativa 

 

A face mais cruel do capitalismo neoliberal globalizado nesse início de milênio é o desemprego e 

a exclusão social, que avançam na mesma proporção agressiva com o grande capital cresce e se 

fortalece e que a tecnologia evolui, oferecendo novos e eficientes recursos capazes de ampliar a 

produtividade das máquinas industriais.  

 

Esse quadro tem estimulado a busca de alternativas para os trabalhadores (as) desempregados 

(as) que não sejam a economia informal ou a exclusão definitiva. As pessoas nesta situação 

tendem a procurar soluções individualmente. Isso tem limitações muito grandes, pois os 

mercados onde às pessoas podem ser competitivas individualmente são poucos e estão 

saturadíssimos. Então, a economia solidária é na verdade o auto-emprego coletivo de pessoas 

que querem voltar à produção social, mas com uma lógica diferente: a lógica de que é possível 

produzir, ter renda de forma sustentável e socialmente justa e solidária. 

 

A economia solidária tem se consolidado como uma importante alternativa neste sentido e tem 

promovido a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho. O último mapeamento do setor 

realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no ano de 2006 revela um crescimento 

significativo dessa modalidade econômica. Alcançando um total de 2.274 municípios brasileiros, 

o estudo aponta a existência de 23 mil empreendimentos com características solidária no Brasil, 

envolvendo mais de 2 milhões de pessoas. “Ao se juntarem, as pessoas ganham condições de 

competir no mercado com empresas médias e até grandes e, com isso, viabilizam sua 

reinserção”, comenta Singer.  

 

Dessa visão nasceu este Projeto, a partir da percepção de que, isoladamente, os trabalhadores e 

trabalhadoras têm muitas dificuldades de ter sob suas mãos o domínio de toda a cadeia 

produtiva.  

 

Na maioria das vezes atuam como revendedores de matéria prima, seja para os atravessadores, 

que ficam com grande parte dos lucros obtidos, seja para empresas que beneficiam tais produtos 

e, agregando valor conseguem melhor preço no mercado. No entanto, organizar este público, 

sobretudo numa perspectiva da economia solidária, não é uma tarefa fácil. Exige mobilização e 
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articulação dos atores, capacidade de gerir empreendimentos, acessar políticas públicas e lidar 

com a dinâmica dos mercados, buscando alternativas que lhes garantam sustentabilidade.  

 

A finalidade de um Centro de Formação em Economia Solidária da Região Centro-Oeste, com 

certeza é de potencializar a economia solidária, numa perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, inclusão social e digital, redução das desigualdades, ampliação de oportunidades de 

trabalho e renda considerando as diversidades locais, regionais, étnicas, de gênero e de geração 

dos trabalhadores e trabalhadoras da região, através de visitas, sensibilização, cursos, seminários, 

capacitação e desenvolvimento de experiências concretas de produção em economia solidária.  

 

Com o Centro de Formação em Economia Solidária - CFES na região Centro-Oeste, temos 

certeza de avançar na constituição de iniciativas no campo da geração de trabalho e renda 

vinculadas ao fomento de debates e formulações sobre desenvolvimento sustentável a partir das 

diversas realidades locais e ampliar a compreensão sobre os fundamentos da Economia Solidária 

como condição de superação do imediatismo das propostas que se limitam a iniciativas no 

campo da complementação de renda e aprofundar a crítica ao modo de produção capitalista. 

 

3.3. Objetivos, resultados esperados e metas 

 

Objetivos Gerais 

 

 Fortalecer a articulação entre o conjunto de empreendimentos de Economia Solidária na 

região Centro-Oeste, com vistas à ampliação de sua sustentabilidade. 

 

 Fortalecer as iniciativas dos trabalhadores e trabalhadoras que buscam alternativas de 

geração de renda na perspectiva da solidariedade, da sustentabilidade econômica e ambiental; 

propiciando condições para que potencialize a produção, comercialização e consumo. 

 

 Constituir uma relação institucional e formativa entre a ECO/CUT, Fóruns Estaduais de 

Economia Solidária na região e SENAES, no âmbito da Economia Solidária e do 

desenvolvimento de metodologias de constituição e consolidação de empreendimentos. 

 

 Levantar subsídios, a partir da experiência concreta dos empreendimentos solidários, para 

intervenções em Políticas Públicas e no Desenvolvimento Local; que contribuam na luta pela 

inclusão social, redução das desigualdades e ampliação de oportunidades de trabalho e renda, 

considerando as diversidades regionais, étnicas, de gênero e de geração. 

 

 Incentivar o aumento de escolarização dos trabalhadores em economia solidária, através da 

integração com outros projetos (ex. Projeto Todas as Letras da CUT e Programa de Ensino 

Kadiweu desenvolvido através da Rede Intel – EJA, Ensino Médio, Ensino Fundamental de 

5ª a 8ª serie e Temas Transversais). 
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 Sistematizar as experiências formativas desenvolvidas, neste projeto, através de diferentes 

tecnologias, documentando por mídia gráfica e digitalizada as diferentes aplicações 

projetadas e desenvolvidas, criando uma biblioteca digitalizada. 

 

 Desenvolver pesquisas em áreas relacionadas a  economia solidária (Tanto na área educativa 

como na assistência técnica e tecnológica), através da interlocução com os centros de 

pesquisa do pais e exterior. 

 

 Implementar a Rede de Educadores em Economia Solidária no Centro Oeste, articulando-a 

com a rede nacional através da utilização  da internet, em cursos, chats de troca de 

experiência, criação de banco de dados sobre o processo formativo em curso, e 

videoconferências. 

 

 Promover e incentivar a inclusão digital aos trabalhadores em economia solidária.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Formar formadores, empreendedores, gestores e trabalhadores em geral para atuarem no 

campo da Economia Solidária. 

 

 Sistematizar e disseminar metodologias de gestão de empreendimentos solidários, 

transformando-as em cursos onde estudos de caso possam ser exemplo de gestão em 

economia solidária. 

 

 Preparar material didático para realização de cursos sobre a gestão de empreendimentos 

solidários e formação política dos mesmos. 

 

 Promover intercâmbio de experiências de todos os Estados da região, no que tange a 

Economia Solidária. 

 

 Ampliar o volume de negócios realizados pelos empreendimentos, ampliando também as 

condições de reprodução de seus integrantes. 

 

 Elaborar um processo de produção digitalizada local, centralizada na vivencia de cada sub-

área  coleta de material local e através de cursos específicos e de  softwares de gestão de 

conteúdo.  

 

 Desencadear um movimento que possibilite a sensibilização e um maior conhecimento sobre 

os valores e os fundamentos da economia solidária. 

 

 Mapear as iniciativas de produção associada que podem servir de referência para incentivar 

outros grupos a desenvolverem empreendimentos solidários com sustentabilidade. 
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 Fazer análise das potencialidades, por meio de visitas aos empreendimentos, visando 

observar as suas potencialidades e, futuramente, auxiliar na organização/aperfeiçoamento do 

empreendimento destes grupos. 

 

 Resultados esperados.  

 

Do ponto de vista das ações formativas do Centro de Formação em Economia Solidária, nestes 

três anos, iremos atingir diretamente: 

 1.310 formadores e educadores e técnicos com formação em economia solidária atuando 

como agentes multiplicadores dos princípios, da concepção, do fomento e da sensibilização 

sobre a economia solidária na região.  

 

 1.200 trabalhadores de empreendimentos econômicos solidários diretamente atendidos com 

informações, dados, subsídios e estudos nas Oficinas Locais que irão fortalecer seus 

empreendimentos do ponto de vista da produção, da comercialização, da geração de renda e 

da garantia de sustentabilidade econômica e social. 

 

 690 pessoas ligadas a universidades, entidades religiosas, sindicais, sociais e fóruns de 

economia solidária, atuando com fomento e multiplicação da economia solidária para 

milhares de pessoas. 

 

Do ponto de vista da ação institucional da ECOCUT, estaremos desenvolvendo ações de 

economia solidária junto aos nossos demais projetos: 

 

 Cursos, Seminários, Encontros, Oficinas de Formação de Dirigentes Sindicais, para uma 

média de 1.000 pessoas por ano. 

 

 Projeto de alfabetização de Adultos (Projeto Todas as Letras), em 2007/2008 trabalhando 

com mais de 5.500 pessoas que estarão sendo sensibilizadas para a economia solidária como 

alternativa de geração de trabalho e renda. 

 

Sendo assim, ao final dos três anos teremos uma ampla rede de educadores em economia 

solidária, promovendo uma profunda com vários setores da sociedade uma reflexão sobre 

alternativas e possibilidades de geração de trabalho e renda, como a economia solidária, de 

forma conectada com práticas e lutas do dia-a-dia de todos os integrantes da rede, por meio da 

troca efetiva das experiências humanas, associativas e empreendedoras, possibilitando assim o 

fortalecimento e renovação das energias tanto das entidades e grupos como dos 

empreendimentos solidários, a fim de demonstrar a importância e urgência do desenvolvimento 

da Formação/Educação em Economia Solidária na região Centro-Oeste e no Brasil. 
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 Metas para a Região (Distrito Federal e Estados de GO, MS e MT) 

 

Meta I - Formação de formadores e educadores em economia solidária. 

Meta II - Formação de agentes e lideranças em Economia Solidária.   

Meta III - Constituição de núcleos de formadores e educadores em Economia solidária. 

Meta IV - Formação de conselheiros de políticas públicas de Economia Solidária. 

Meta V - Implementação e funcionamento do Centro de Formação em Economia Solidária do 

Centro Oeste - CFES CO. 

 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 

 

1º ano 

Âmbito Estadual – 880 cursandos 

Âmbito Regional – 150 cursandos 

Âmbito Nacional – 36 cursandos 

 

2º ano 

Âmbito Estadual – 880 cursandos 

Âmbito Regional – 150 cursandos 

Âmbito Nacional – 36 cursandos 

 

3º ano 

Âmbito Estadual – 880 cursandos 

Âmbito Regional – 150 cursandos 

Âmbito Nacional – 36 cursandos 

 

Triênio (2008 a 2011) 

Âmbito Estadual – 2.640 cursandos 

Âmbito Regional – 450 cursandos 

Âmbito Nacional – 108 cursandos 

 

Total: 3.228 cursandos 
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3.4 – Metodologia 

 

 Concepção e diretrizes orientadoras. 

 

1. Desenvolvimento conceitual e de metodologias e tecnologias 

 Projeto Político-Pedagógico e Projetos Curriculares 

 Formação de Formadores 

 Material didático 

 

O desenvolvimento conceitual e de metodologias e tecnologias apropriados para o Centro de 

Formação em Economia Solidária será concretizado mediante a contribuição dos parceiros 

envolvidos, formadores e especialistas com experiência em Economia Solidária e Educação 

Integral dos Trabalhadores, oriundos das experiências e vivências do (a):  

a) Fóruns Estaduais de Economia Solidária da região; 

b) ADS/CUT nacional e Escritórios Estaduais envolvidos; 

c) Rede de Formação da CUT, a saber: Secretaria Nacional de Formação e Escolas de Formação 

e CUT´s da região Centro-Oeste: CUT/DF, CUT/GO, CUT/MS e  CUT/MT; 

d) Instituições e Centros de Pesquisas e Universidades públicas; 

e) Demais parceiros que atuam no campo da Economia Solidária envolvidos na implementação 

do CFES. 

 

Este conjunto de profissionais/entidades desenvolverão os resultados esperados a partir das 

seguintes atividades: 

1. Elaboração de estudos e propostas conceituais e metodológicas previstas para o CFES, 

assim como elaboração de materiais didáticos, projetos de desenvolvimento e 

instrumentos e relatórios de avaliação e sistematização; 

 

2. Realização de Oficinas de Desenvolvimento Metodológico, do qual participam também 

os trabalhadores/empreendedores envolvidos, que tem os seguintes objetivos delineados, 

além dos apontados no item anterior: 

 Levantamento do perfil sócio profissional dos trabalhadores(as) empreendedores. 

 Levantamento do perfil dos empreendimentos solidários (história, organização da 

produção, gestão, produto, mercado). 

 Diagnóstico das potencialidades para o Desenvolvimento Local e as 

especificidades exigidas pelos empreendimentos. 

 

 Área geográfica de execução da proposta. 

 

O CFES abrangerá toda a região Centro-Oeste, ou seja, o Distrito Federal e os Estados de Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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 Caracterização dos participantes. 

 

Os (as) participantes podem ser divididos em dois grupos: 

 

 Equipe do CFES, equipe de Educadores da ECO/CUT, membro dos Fóruns Estaduais de 

Economia Solidária, membros da direção das CUT´s estaduais, membros de entidades 

envolvidas com a economia solidária, tais como: universidades, escolas de formação social, 

sindicatos, cooperativas e outras e empreendedores que estão atuando na economia solidária 

(que já estão produzindo) e Trabalhadores (as) que estão se articulando no campo da 

economia solidária (aqueles que ainda não estão produzindo, mas estão envolvidos no 

processo de discussão). 

 

 Além das pessoas diretamente envolvidas, serão beneficiados, também, todas as pessoas que 

participarem indiretamente das atividades: militantes e dirigentes das entidades parceiras 

envolvidas, que atuaram como multiplicadores dos conceitos, princípios e conhecimentos 

relacionados ao tema, no seu cotidiano. Sendo assim, é difícil quantificar o quanto de 

conhecimento cada um vai repassar adiante e o quanto de mudança isso vai significar nas 

suas vidas e de suas entidades. Mas se fizermos uma avaliação a partir das 3.198 pessoas que 

participarão das atividades: reuniões de articulação, seminários de formação, oficinas e 

cursos de formação de formadores em economia solidária, poderemos fortalecer a rede da 

Economia Solidária na região. 

 

 Metodologia de execução das ações e estratégias para alcance dos resultados esperados.  

 

O Centro de Formação em Economia solidária se tornará presente e se consolidará na região e 

nos Estados, através de Reuniões de Articulação, Cursos de Formação de Formadores, Oficinas 

de Formação em Economia Solidária, Seminários e Eventos Nacionais, Regionais e Estaduais e 

será o espaço de planejamento e organização das atividades a serem desenvolvidas.  

 

1º ano 

 

Atividades que serão desenvolvidas  

 

Participação do CFES/C.O. em Atividades Nacionais 

 02 Cursos de Formação de Formadores, para 40 pessoas, com 120 horas. 

 01 Seminário Nacional, para 60 pessoas, com 16 horas. 

 

Atividades Regionais  

 02 Reuniões Regionais de Articulação, para 20 pessoas, com 16 horas. 

 01 Seminário Regional – PNQ Economia Solidária, para 30 pessoas, com 24 horas. 

 01 Seminário Regional – Formação e Assistência Técnica em Economia Solidária, para 30 

pessoas, com 24 horas. 

 04 Cursos Regionais de Formação de Formadores, para 40 pessoas, com 40 horas. 
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Atividades Estaduais 

 08 Reuniões Estaduais de Articulação, para 20 pessoas, com 16 horas. 

 08 Cursos Estaduais de Formação de Formadores, para 40 pessoas, com 24 horas. 

 20 Oficinas Locais de Formação em Economia Solidária, para 20 pessoas, com 16 horas. 

 

2º ano e 3º ano 

 

Atividades que serão desenvolvidas  

 

Participação do CFES/C.O. em Atividades Nacionais 

 02 Cursos de Formação, para 40 pessoas, com 120 horas. 

 01 Seminário Nacional, para 60 pessoas, com 16 horas. 

 

 

Atividades Regionais  

 02 Reuniões Regionais de Articulação, para 20 pessoas, com 16 horas. 

 01 Seminário Regional – PNQ Economia Solidária, para 30 pessoas, com 24 horas. 

 02 Cursos Regionais de Formação de Formadores, para 40 pessoas, com 40 horas. 

 

Atividades Estaduais 

 08 Reuniões Estaduais de Articulação, para 20 pessoas, com 16 horas. 

 08 Cursos Estaduais de Formação de Formadores, para 40 pessoas, com 24 horas. 

 20 Oficinas Locais de Formação em Economia Solidária, para 20 pessoas, com 16 horas. 

 

O público dos eventos serão os agentes de desenvolvimento, representantes dos 

empreendimentos e dirigentes das entidades participantes. 

 

O escritório regional será constituído em espaço cedido pela ECO/CUT, na sua sede, em Goiânia 

e as articulações estaduais serão constituídas em espaços cedidos pelas CUTs em cada Estado, 

como contrapartida ao Projeto. 

 

A equipe técnica será composta de 02 assessorias pedagógica e 01 apoio técnico e 

administrativo. 

 

A equipe de coordenação (composta pelo Conselho de Gestão do CFES) acompanhará todas as 

ações de formação, além de desenvolver diretamente atividades de mobilização, 

acompanhamento, avaliação e articulação com demais entidades e atores envolvidos com a 

discussão do tema. 

 

Todas as atividades partem da concepção metodológica do aprender fazendo, e tem por objetivo 

a reaplicação de metodologias, e a disseminação de conhecimentos e serão documentadas através 
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de filmagem digitalizada, podendo, a partir de suas edições, serem difundidas nos telecentros a 

serem montados. 

 

Concepção do processo formativo: 

 

Do ponto de vista pedagógico, enfocaremos a concepção de Educação Integral do Trabalhador, 

que entende todo processo formativo: 

 como contínuo e permanente, que acontece nos diversos momentos da vida cotidiana;  

 como um instrumento de reflexão crítica e de libertação, com o objetivo de contribuir para 

que os trabalhadores tenham uma visão crítica da realidade concreta, das relações sociais e 

do mundo em que estão inseridos e se percebam como sujeitos da história: capazes de 

analisar a realidade, elaborar propostas para a sua transformação e agir coletivamente com 

convicção e consistência em seus propósitos;  

 que pressupõe a integralidade do ser humano: o trabalhador/a é um ser com múltiplas 

dimensões e as atividades de formação devem considerar essas dimensões, formas de 

manifestação e percepção da realidade e buscar, através de uma relação dialógica, levar os 

sujeitos a novas posturas, norteadoras de uma práxis emancipadora;  

 que é contra as discriminações e deve ser um instrumento objetivo de luta por mudanças de 

valores culturais e comportamentos que signifiquem a discriminação e exclusão de 

segmentos sociais determinados por condições gênero, étnico-raciais, do porte de 

necessidades especiais; e opções sexuais, ideológicas e religiosas e, 

 que pressupõe uma atuação articulada, conjunta e solidária dentre as diversas entidades e 

sujeitos que atuam no campo da economia solidária e da formação dos trabalhadores e 

trabalhadoras. 

 

O processo formativo em economia solidária tem por base o levantamento das demandas 

educativas, tendo como metodologia a pesquisa-ação, objetivando a maior participação de todos 

os envolvidos. A construção de conhecimentos ocorre de forma coletiva e participativa, portanto 

os cursos devem ser organizados de forma coletiva e com a co-responsabilização de todos no 

processo. A divulgação e socialização dos resultados é parte do processo.  

 

A ampliação da ação dos cursos e a socialização das experiências contarão com tecnologia de 

produção digital para maior reaplicabilidade e barateamento dos cursos na cadeia produtiva de 

educação.  

 

Ao final das atividades será feita uma publicação contendo a sistematização de todas as 

atividades realizadas no período, com uma tiragem de 400 exemplares. 
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3.5 – Gestão da proposta  

 

 Modelo de Gestão do CFES. 

 

A condução das ações indicadas no projeto será responsabilidade de um Conselho de Gestão 

Regional, composto por 01 representante da SENAES/MTE, 01 membro da Coordenação 

Executiva da ECO/CUT, 01 representante de cada um dos parceiros envolvidos (CUT`s da região 

e CUT Nacional), 01 representante dos Fóruns Estaduais de Economia Solidárias de cada um dos 

Estados, que farão reuniões mensais para indicar os rumo e procedimentos para a consecução dos 

objetivos do Centro. 

 

 Equipe do CFES (funções, perfil desejado, forma de contratação) 

 

a) Coordenação Geral 

A Coordenação geral do CFES será feita pela Coordenadora Geral da ECO/CUT. 

 

Funções da Coordenação Geral 

 Desenvolver as atribuições relativas à implantação e execução das ações do CFES-C.O., e de 

estabelecimento de relações institucionais com outras organizações públicas e privadas, com 

os movimentos organizados da ES, buscando ampliar as parcerias que viabilizem a execução 

das atividades.  

 

b)  Assessoria Pedagógica 

Serão contratadas duas assessorias pedagógicas para compor a Equipe do CFES com as seguintes  

Atribuições gerais:   

 atribuições relativas à formulação, execução e acompanhamento das atividades previstas pelo 

CFES-C.O., no âmbito da sistematização, documentação e publicação de materiais 

formativos e informativos; 

 planejamento (planejamento das atividades, elaboração do material, listas de presença, 

controle de freqüência, etc); 

 desenvolvimento das ações formativas (coordenação e realização das atividades); 

 avaliação das ações (elaboração de instrumentos, realização e sistematização); 

 relatório das atividades (elaboração dos relatórios das atividades) e, 

 sistematização do processo de formação desenvolvidos pelo CFES (sistematizar todas as 

atividades, ações e experiências desenvolvidas); 

 participação nas atividades desenvolvidas pelo CFES; 

 colaboração na organização e acompanhamento das atividades complementares previstas. 

 

Será dada preferência aos profissionais com os seguintes requisitos: 

 Experiência em trabalho coletivo; 

 Experiência em acompanhamento de projetos; 

 Experiência em trabalho coletivo envolvendo ações comunitárias; 

 Experiência com atividades educacionais ou formativas; 



ESCOLA CENTRO OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT 
Rua 70 n 661 – Setor Central – Goiânia – GO – CEP 74 055-120  

Fone – 62  3213 5438 – e-mail : ecocut@ecocut.org.br  
CNPJ  02.595.562/0001- 50 

 

 21 

 Disponibilidade para trabalho em período integral (40 horas semanais); 

 Conhecimentos em informática: Excell / Word / Acess; 

 Disponibilidade para viagens. 

 

Etapas da Seleção para contratação: 

 Análise do Currículo 

 Entrevista 

 

Forma de Contratação da Assessoria Pedagógica: 

Número de contratados: 02 pessoas 

Remuneração: R$ 3.900,00 (incluindo encargos trabalhistas) 

 

c) Assessoria Técnica  

 

Será dada preferência aos profissionais com os seguintes requisitos: 

 Experiência em acompanhamento de projetos; 

 Disponibilidade para trabalho em período integral (40 horas semanais); 

 Disponibilidade para viagens; 

 Experiência em trabalho coletivo envolvendo ações comunitárias; 

 Conhecimentos em informática: Excell / Word / Acess 

 Experiência na área administrativa em especial no que diz respeito a: 

 Conhecimentos fiscais; 

 Arquivos de documentos contábeis e de pessoal. 

 

Formação mínima exigida: 

 Ensino médio ou técnico em Administração. 

 

Atribuições Gerais   

 Assumir as atividades técnicas e administrativas, conforme as necessidades do CFES. 

 Realizar processos licitatórios e de tomada de preços. 

 Fazer a previsão financeira das atividades. 

 Fazer a prestação de contas dos eventos realizados. 

 Efetuar os pagamentos relativos às atividades. 

 Realizar outras atividades relativas ao CFES. 

 

Etapas da Seleção: 

 Análise do Currículo 

 Entrevista 

 

Assessoria Técnica  

Número de contratados: 1 pessoa 

Remuneração: R$ 3.900,00 (incluindo encargos trabalhistas) 
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Duração do contrato: Tempo indeterminado, em consonância com a duração da execução das 

ações previstas no convênio com a SENAES, efetivando-se a contratação a partir da assinatura 

do convênio com a SENAES. 

 

Outros serviços de terceiros pessoa física necessários ao bom funcionamento do projeto do 

CFES CO: 

a) Despesas administrativas com assessoria jurídica em acompanhamento legal das AÇÕES do 

CFES nos procedimentos licitatórios, contratações de serviços de terceiros pessoas físicas e 

jurídicas, relatórios e demais procedimentos jurídicos exigidos pela legislação vigente; 

b) Assessoria contábil para organização de material contábil, emissão de documentos fiscais, 

controle dos documentos fiscais e prestação de contas de execução do orçamento do CFES;  

c) Apoio técnico em informática para instalação e manutenção de equipamentos, softwares e 

hardwares em atividades pedagógicas e nas instalações do CFES.  

 

 

 Análise de viabilidade da proposta indicando estratégias de continuidade. 

 

Do ponto de vista legal, institucional, social e econômico a ECO/CUT possui plenas condições 

de implantar o Centro de Formação em Economia Solidária na região, porque é uma instituição 

sólida (já com 15 anos de existência), conta com uma  estrutura organizativa consistente (CUT 

Nacional e CUTs DF, GO, MS e MT) nos Estados abrangidos pelo CFES, possui uma rede de 

articulação nos Estados com vários movimentos sociais e já vem desenvolvendo atividades 

formativas na região há muitos anos.  

 

A partir desta estrutura da ECO/CUT somada aos Fóruns Estaduais de Economia Solidária, 

universidades e demais entidades e parceiros na implementação do CFES na região, poderemos 

construir e consolidar uma rede de formação em Economia Solidária com sustentabilidade, que 

possa dar continuidade ao processo formativo do CFES, após os três anos previstos neste 

Projeto. 

 

 Monitoramento e avaliação (mecanismos, instrumentos e indicadores) 

 

Acompanhamento e Sistematização 

 

O acompanhamento das atividades será feito por uma Equipe, composta pela Equipe do Centro, 

Coordenação Pedagógica da ECO/CUT e dirigentes das entidades parceiras: CUTs da região, 

membros dos Fóruns Estaduais de Economia Solidária, Rede Intel e demais entidades parceiras. 

 

Todo o processo de desenvolvimento das atividades será devidamente registrado e seguirá um 

padrão de analise financeira a partir do orçamento efetivamente proposto, fazendo especial 

menção às necessidades de provimento de recursos para o atendimento das diferentes atividades 

planejadas, previamente definidas em planejamento detalhado pelo comitê gestor administrativo 
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e financeiro do projeto, onde estarão presentes representantes das diferentes entidades co-

participantes. 

 

Todo o processo de desenvolvimento das atividades serão devidamente registradas. Este registro 

deve abranger itens como perfil do público, aproveitamento dos conteúdos, dificuldades gerais, 

eficácia em relação à intervenção dos trabalhadores na organização dos empreendimentos e na 

discussão de políticas públicas e desenvolvimento local e será sistematizado, servindo para a 

realização da avaliação, para a obtenção das melhorias e reformulações. 

 

A concepção de sistematização que baliza a ECO/CUT é fruto da reflexão e das experiências 

formativas da CUT e busca identificar, além do que foi realizado, do que ficou para trás, dos 

pontos positivos e dos negativos, as mudanças de rota operadas no processo, as inflexões feitas 

por contingências ou por determinações e necessidades do processo e dos sujeitos nele 

envolvidos. 

 

Avaliação e sistematização devem se complementar e se alimentar uma da outra em todo o 

tempo da experiência. A prática da observação metódica e sistemática e o registro dessa 

observação são condições necessárias e indispensáveis para uma reflexão crítica e criteriosa da 

prática, bases para novas formulações, fermento para o aprofundamento metodológico e 

conceitual.  

 

A sistematização não se desvincula da gestão do projeto, ela permeia a gestão como um todo, 

porque requer rigor na escolha dos métodos, acompanhamento processual e sistemático e 

participação dos sujeitos. 

 

A sistemática de trabalho segue uma lógica de avaliação com vistas ao planejamento e re-

planejamento, ação, reflexão sobre a prática para re-alimentar a ação.  

 

Avaliação 

 

O Projeto terá uma avaliação de caráter processual e de resultados, com parâmetros, 

contemplando as seguintes dimensões: 

 trabalhadores e empreendedores: o perfil desejado e domínio dos conhecimentos 

desenvolvidos; 

 formadores: considerando o domínio dos conteúdos, grau de comprometimento com a 

proposta global do projeto (objetivos, temáticas e metodologia); 

 cada atividade educativa (oficina, curso e seminário e material disponibilizado on-line); 

 projeto como um todo: considerando objetivos, gestão administrativa e financeira, 

implementação de projetos e sua sustentabilidade; eixos temáticos e metodologia.  

 

A avaliação será desenvolvida pelos seguintes sujeitos: Equipe Pedagógica, formadores, 

trabalhadores e empreendedores participantes das atividades. 
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Certificação 

 

Para os trabalhadores e trabalhadoras, que atingirem os critérios quantitativos e qualitativos da 

avaliação, serão emitidos certificados. No verso dos mesmos, deverá constar a carga horária e o 

conteúdo programático de cada tipo de percurso formativo. 

 

A ECO/CUT está buscando parcerias junto a universidades da região para a certificação dos (as) 

participantes. 

 

 

Goiânia, 21 de novembro de 2008 

 

 

___________________________________ 

Sueli Veiga Melo 

Coordenadora Geral da ECO/CUT 
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II - DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

1º ANO DE ATIVIDADES (dezembro de 2008 a novembro de 2009) 

 

1. CRONOGRAMA FÍSICO 

META Etapa
/ Fase 

ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

Unidade Quantidade Início Término 

Período Novembro de 2008 a Outubro de 2009 

I - Formação de 
formadores e educadores 

em economia solidária 

1 Curso Regional de Formação de Formadores ECOCFCR01 01 evento 40 pessoas dez/08 fev/09 

2 Curso Regional de Formação de Formadores ECOCFCR02 01 evento 40 pessoas mai/09 jul/09 

3 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE01 01 evento 40 pessoas fev/09 abr/09 

4 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE02 01 evento 40 pessoas jul/09 set/09 

5 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE03 01 evento 40 pessoas fev/09 abr/09 

6 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE04 01 evento 40 pessoas jul/09 set/09 

7 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE05 01 evento 40 pessoas fev/09 abr/09 

8 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE06 01 evento 40 pessoas jul/09 set/09 

9 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE07 01 evento 40 pessoas fev/09 abr/09 

10 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE08 01 evento 40 pessoas jul/09 set/09 

II - Formação de agentes 
e lideranças em 

Economia Solidária.  

1 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL01 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

2 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL02 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

3 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL03 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

4 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL04 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

5 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL05 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

6 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL06 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

7 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL07 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

8 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL08 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

9 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL09 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 

10 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL10 01 evento 20 pessoas mai/09 jun/09 
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11 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL11 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

12 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL12 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

13 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL13 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

14 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL14 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

15 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL15 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

16 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL16 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

17 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL17 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

18 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL18 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

19 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL19 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

20 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL20 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

III - Constituição de 
núcleos de formadores e 

educadores em 
Economia solidária. 

1 Reunião Regional de  Articulação de Formadores ECOCFRR01 01 evento 20 pessoas dez/08 dez/08 

2 Reunião Regional de  Articulação de Formadores ECOCFRR02 01 evento 20 pessoas mar/09 jun/09 

3 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE01 01 evento 20 pessoas fev/09 mar/09 

4 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE02 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

5 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE03 01 evento 20 pessoas fev/09 mar/09 

6 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE04 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

7 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE05 01 evento 20 pessoas fev/09 mar/09 

8 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE06 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

9 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE07 01 evento 20 pessoas fev/09 mar/09 

10 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE08 01 evento 20 pessoas set/09 out/09 

IV - Formação de 
conselheiros de políticas 
públicas de Economia 

Solidária. 

1 Seminário Regional PNQ Economia Solidária ECOCFSR01 01 evento 30 pessoas abr/09 mai/09 

V - Implementação e 
funcionamento do 

Centro de Formação em 
Economia Solidária do 

Centro Oeste  

1 Constituição e manutenção da Equipe Pedagógica do CFES Pessoal 3 dez/08 nov/09 

2 Acompanhamento às atividades pedagógicas e manutenção do CFES Meses 12 dez/08 nov/09 

3 Produção e publicação de material do CFES Publicações 1 dez/08 nov/09 

4 Serviços Especializados de apoio ao CFES Horas 600 dez/08 nov/09 
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2º ANO DE ATIVIDADES (dezembro de 2009 a novembro de 2010) 

 

1. CRONOGRAMA FÍSICO 

META 

Etapa
/Fase 

ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

Unidade Quantidade Início Término 
Período Novembro de 2009 a Outubro de 2010 

I - Formação de 
formadores e educadores 

em economia solidária 

1 Curso Regional de Formação de Formadores ECOCFCR01 01 evento 40 pessoas nov/09 fev/10 

2 Curso Regional de Formação de Formadores ECOCFCR02 01 evento 40 pessoas jun/10 ago/10 

3 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE01 01 evento 40 pessoas fev/10 abr/10 

4 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE02 01 evento 40 pessoas jul/10 set/10 

5 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE03 01 evento 40 pessoas fev/10 abr/10 

6 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE04 01 evento 40 pessoas jul/10 set/10 

7 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE05 01 evento 40 pessoas fev/10 abr/10 

8 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE06 01 evento 40 pessoas jul/10 set/10 

9 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE07 01 evento 40 pessoas fev/10 abr/10 

10 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE08 01 evento 40 pessoas jul/10 set/10 

II - Formação de agentes 
e lideranças em 

Economia Solidária.  

1 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL01 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

2 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL02 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

3   Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL03 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

4 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL04 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

5 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL05 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

6 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL06 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

7 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL07 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

8 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL08 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

9 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL09 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

10 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL10 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

11 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL11 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

12 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL12 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

13 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL13 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

14 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL14 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

15 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL15 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 
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16 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL16 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

17 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL17 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

18 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL18 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

19 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL19 01 evento 20 pessoas mar/10 abr/10 

20 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL20 01 evento 20 pessoas jul/10 ago/10 

III - Constituição de 
núcleos de formadores e 

educadores em 
Economia solidária. 

1 Reunião Regional de  Articulação de Formadores ECOCFRR01 01 evento 20 pessoas nov/09 dez/09 

2 Reunião Regional de  Articulação de Formadores ECOCFRR02 01 evento 20 pessoas mai/10 jul/10 

3 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE01 01 evento 20 pessoas nov/09 dez/09 

4 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE02 01 evento 20 pessoas mai/10 jul/10 

5 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE03 01 evento 20 pessoas nov/09 dez/09 

6 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE04 01 evento 20 pessoas mai/10 jul/10 

7 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE05 01 evento 20 pessoas nov/09 dez/09 

8 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE06 01 evento 20 pessoas mai/10 jul/10 

9 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE07 01 evento 20 pessoas nov/09 dez/09 

10 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE08 01 evento 20 pessoas mai/10 jul/10 

IV - Formação de 
conselheiros de políticas 
públicas de Economia 

Solidária 

1 Seminário Regional PNQ Economia Solidária ECOCFSR01 01 evento 30 pessoas fev/10 abr/10 

V - Implementação e 
funcionamento do 

Centro de Formação em 
Economia Solidária do 

Centro Oeste  

1 Constituição e manutenção da Equipe Pedagógica do CFES Pessoal 3 dez/09 nov/10 

2 Acompanhamento às atividades pedagógicas e manutenção do CFES Meses 12 dez/09 nov/10 

3 Produção e publicação de material do CFES Publicações 1 dez/09 nov/10 

4 Serviços Especializados de apoio ao CFES Horas 600 dez/09 nov/10 
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3º ANO DE ATIVIDADES (dezembro de 2010 a novembro de 2011) 

 

1. CRONOGRAMA FÍSICO 

 

META 

Etapa
/Fase 

ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

Unidade Quantidade Início Término 
Período Novembro de 2010 a Outubro de 2011 

I - Formação de 
formadores e educadores 

em economia solidária 

1 Curso Regional de Formação de Formadores ECOCFCR01 01 evento 40 pessoas nov/10 fev/11 

2 Curso Regional de Formação de Formadores ECOCFCR02 01 evento 40 pessoas abr/11 ago/11 

3 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE01 01 evento 40 pessoas nov/10 fev/11 

4 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE02 01 evento 40 pessoas abr/11 ago/11 

5 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE03 01 evento 40 pessoas nov/10 fev/11 

6 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE04 01 evento 40 pessoas abr/11 ago/11 

7 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE05 01 evento 40 pessoas nov/10 fev/11 

8 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE06 01 evento 40 pessoas abr/11 ago/11 

9 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE07 01 evento 40 pessoas nov/10 fev/11 

10 Curso Estadual de Formação de Formadores  ECOCFCE08 01 evento 40 pessoas abr/11 ago/11 

II - Formação de 
agentes e lideranças em 

Economia Solidária.  

1 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL01 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

2 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL02 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

3   Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL03 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

4 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL04 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

5 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL05 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

6 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL06 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

7 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL07 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

8 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL08 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

9 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL09 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

10 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL10 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

11 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL11 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

12 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL12 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

13 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL13 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

14 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL14 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

15 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL15 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 
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16 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL16 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

17 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL17 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

18 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL18 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

19 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL19 01 evento 20 pessoas mar/11 mai/11 

20 Oficina local de Formação en ECOSOL ECOCFOL20 01 evento 20 pessoas jul/11 nov/11 

III - Constituição de 
núcleos de formadores e 

educadores em 
Economia solidária. 

1 Reunião Regional de  Articulação de Formadores ECOCFRR01 01 evento 20 pessoas nov/10 dez/10 

2 Reunião Regional de  Articulação de Formadores ECOCFRR02 01 evento 20 pessoas set/11 out/11 

3 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE01 01 evento 20 pessoas fev/11 mar/11 

4 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE02 01 evento 20 pessoas ago/11 set/11 

5 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE03 01 evento 20 pessoas fev/11 mar/11 

6 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE04 01 evento 20 pessoas ago/11 set/11 

7 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE05 01 evento 20 pessoas fev/11 mar/11 

8 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE06 01 evento 20 pessoas ago/11 set/11 

9 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE07 01 evento 20 pessoas fev/11 mar/11 

10 Reunião Estadual de Articulação de Formadores ECOCFRE08 01 evento 20 pessoas ago/11 set/11 

IV - Formação de 
conselheiros de políticas 
públicas de Economia 

Solidária 

1 Seminário Regional PNQ Economia Solidária ECOCFSR01 01 evento 30 pessoas jun/11 ago/11 

V - Implementação e 
funcionamento do 

Centro de Formação em 
Economia Solidária do 

Centro Oeste  

1 Constituição e manutenção da Equipe Pedagógica do CFES Pessoal 3 dez/10 nov/11 

2 Acompanhamento às atividades pedagógicas e manutenção do CFES Meses 12 dez/10 nov/11 

3 Produção e publicação de material do CFES Publicações 1 dez/10 nov/11 

4 Serviços Especializados de apoio ao CFES Horas 600 dez/10 nov/11 
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3. ORÇAMENTO DO PROJETO 
 

DETALHAMENTO DE DESPESAS POR META E ATIVIDADES 

 

ANO 1 - CFES CENTRO OESTE 

Meta Atividade Detalhamento Qtde  R$ Unitário   R$ Total  
Elemento de 

Despesa 

I 

02 Cursos regionais de 
formação de formadores em 
Economia Solidária 

Hospedagem: 02 cursos x 40 participantes x 5 diárias 400           40,00         16.000,00  33.90.39 

Alimentação: 02 cursos x 40 participantes x 5 dias x 02 
refeições 

800           15,00         12.000,00  33.90.39 

Transporte: 02 cursos x 40 participantes x 02 passagens 160          200,00         32.000,00  33.90.33 

Assessoria: 02 cursos x 40 horas 80           50,00           4.000,00  33.90.36 

Locação de Equipamentos: 02 cursos x 5 diárias 10          100,00           1.000,00  33.90.39 

Material didático: 02 cursos x 40 participantes 80           20,00           1.600,00  33.90.30 

TOTAL        66.600,00    

08 Cursos estaduais de 
formação de formadores em 
Economia Solidária 

Hospedagem: 08 cursos x 40 participantes x 3 diárias 960           40,00         38.400,00  33.90.39 

Alimentação: 08 cursos x 40 participantes x 3 dias x 02 
refeições 

1920           15,00         28.800,00  33.90.39 

Transporte: 08 cursos x 40 participantes x 02 passagens 640           50,00         32.000,00  33.90.33 

Assessoria: 08 cursos x 24 horas 192           40,00           7.680,00  33.90.36 

locação de Equipamentos: 08 cursos x 3 diárias 24          100,00           2.400,00  33.90.39 

Material didático: 08 cursos x 40 participantes 320           20,00           6.400,00  33.90.30 

TOTAL      115.680,00    

TOTAL DA META I      182.280,00    

II 

20 Oficinas locais de 
formação de lideranças da 
Economia Solidária 

Diárias para participantes: 20 oficinas x 02 dias x 20 
pessoas 

800           32,00         25.600,00  33.90.14 

Facilitação: 20 oficinas x 16 horas 320           30,00           9.600,00  33.90.36 

Material didático: 20 oficinas x 20 alunos  400           20,00           8.000,00  33.90.30 

TOTAL DA META II        43.200,00    

III 

02 Reuniões Regionais de 
Articulação de Formadores 

Hospedagem: 02 reuniões x 20 participantes x 2 diárias 80           40,00           3.200,00  33.90.39 

Alimentação: 02 reuniões x 20 participantes x 2 dias x 02 
refeições 

160           15,00           2.400,00  33.90.39 

Transporte: 02 reuniões x 20 participantes x 02 passagens 80          200,00         16.000,00  33.90.33 

Assessoria: 02 reuniões x 08 horas 16           50,00              800,00  33.90.36 
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Material didático: 02 reuniões x 20 participantes 40           20,00              800,00  33.90.30 

TOTAL        23.200,00    

08 Reuniões estaduais de 
articulação de formadores 

Hospedagem: 08 reuniões x 20 participantes x 2 diárias 320           40,00         12.800,00  33.90.39 

Alimentação: 08 reuniões x 20 participantes x 2 dias x 02 
refeições 

640           15,00           9.600,00  33.90.39 

Transporte: 08 reuniões x 20 participantes x 02 passagens 320           50,00         16.000,00  33.90.33 

Material didático: 08 reuniões x 20 participantes 160           10,00           1.600,00  33.90.30 

TOTAL        40.000,00    

TOTAL DA META III        63.200,00    

IV 

01 Seminário regional de 
conselheiros - PNQ 
Economia Solidária 

Hospedagem: 30 participantes x 3 diárias 90           40,00           3.600,00  33.90.39 

Alimentação: 30 participantes x 3 dias x 02 refeições 180           15,00           2.700,00  33.90.39 

Transporte: 30 participantes x 02 passagens 60          200,00         12.000,00  33.90.33 

Assessoria: 24 horas 24           50,00           1.200,00  33.90.36 

Locação de Equipamentos: 3 diárias 3          100,00              300,00  33.90.39 

Material didático: 30 participantes 30           20,00              600,00  33.90.30 

TOTAL DA META IV        20.400,00    

V 

Constituição e manutenção 
de Equipe Pedagógica 
permanente do CFES-CO 

01 Assessor (a) Pedagógico (a) I com 40 hs semanais 
com função definida na execução do projeto x 12 meses 
(inclui encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

01 Assessor (a) Pedagógico (a) II com 40 hs semanais 
com função definida na execução do projeto x 12 meses 
(inclui encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

01 Assessor (a) Técnico (a) com 40 hs semanais com 
função definida na execução do projeto x 12 meses (inclui 
encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

TOTAL      144.000,00    

Acompanhamento às 
atividades pedagógicas e 
manutenção do CFES  

Passagens para acompanhamento a 32 atividades locais 
(oficinas) estaduais (cursos e reuniões) e nacionais 
(cursos, seminários e reuniões) x 02 passagens (trechos)  

64          200,00         12.800,00  33.90.33 

Diarias para acompanhamento a atividades locais, 
estaduais e nacionais  

200           50,00         10.000,00  33.90.14 

Locação de equipamentos de informática para instalação 
da equipe e reuniões: 12 meses  

12          500,00           6.000,00  33.90.39 

Serviços de comunicação: 12 meses 12          500,00           6.000,00  33.90.39 
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Serviços postais: 12 meses 12          200,00           2.400,00  33.90.39 

Material de expediente: 12 meses (+ contrapartida) 12          300,00           3.600,00  33.90.30 

TOTAL        40.800,00    

Produção e reprodução de 
publicações do CFES 

Serviços de reprografia de material: 10.000 cópias 10000             0,10           1.000,00  33.90.30 

Publicação anual: 1000 exemplares 1000             8,00           8.000,00  33.90.39 

TOTAL          9.000,00    

Serviços Especializados de 
Apoio ao CFES CO 

Despesas administrativas com assessoria jurídica em 
acompanhamento legal das licitações e contratações do 
CFES: 20 horas mensais em 12 meses. 

240           50,00         12.000,00  33.90.36 

Serviços de contabilidade: serviços de prestação de 
contas do CFES: 20 horas técnicas mensais em 12 
meses. 

240           30,00           7.200,00  33.90.36 

Serviços de informática - serviços de suporte às 
atividades formativas e administrativas do CFES: 10 horas 
técnicas mensais em 12 meses. 

120           30,00           3.600,00  33.90.36 

TOTAL        22.800,00    

TOTAL DA META V      216.600,00    

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - ANO 1 - METAS I A V      525.680,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA CENTRO OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT 
Rua 70 n 661 – Setor Central – Goiânia – GO – CEP 74 055-120  

Fone – 62  3213 5438 – e-mail : ecocut@ecocut.org.br  
CNPJ  02.595.562/0001- 50 

 

 34 

DETALHAMENTO DE DESPESAS POR META E ATIVIDADES 

ANO 2 - CFES CENTRO OESTE 

Meta Atividade Detalhamento Qtde  R$ Unitário   R$ Total  
Elemento de 

Despesa 

I 

02 Cursos regionais de 
formação de formadores em 
Economia Solidária 

Hospedagem: 02 cursos x 40 participantes x 5 diárias 400           40,00         16.000,00  33.90.39 

Alimentação: 02 cursos x 40 participantes x 5 dias x 02 
refeições 

800           15,00         12.000,00  33.90.39 

Transporte: 02 cursos x 40 participantes x 02 passagens 160          200,00         32.000,00  33.90.33 

Assessoria: 02 cursos x 40 horas 80           50,00           4.000,00  33.90.36 

Locação de Equipamentos: 02 cursos x 5 diárias 10          100,00           1.000,00  33.90.39 

Material didático: 02 cursos x 40 participantes 80           20,00           1.600,00  33.90.30 

TOTAL        66.600,00    

08 Cursos estaduais de 
formação de formadores em 
Economia Solidária 

Hospedagem: 08 cursos x 40 participantes x 3 diárias 960           40,00         38.400,00  33.90.39 

Alimentação: 08 cursos x 40 participantes x 3 dias x 02 
refeições 

1920           15,00         28.800,00  33.90.39 

Transporte: 08 cursos x 40 participantes x 02 passagens 640           50,00         32.000,00  33.90.33 

Assessoria: 08 cursos x 24 horas 192           40,00           7.680,00  33.90.36 

locação de Equipamentos: 08 cursos x 3 diárias 24          100,00           2.400,00  33.90.39 

Material didático: 08 cursos x 40 participantes 320           20,00           6.400,00  33.90.30 

TOTAL      115.680,00    

TOTAL DA META I      182.280,00    

II 

20 Oficinas locais de 
formação de lideranças da 
Economia Solidária 

Diárias para participantes: 20 oficinas x 02 dias x 20 
pessoas 

800           32,00         25.600,00  33.90.14 

Facilitação: 20 oficinas x 16 horas 320           30,00           9.600,00  33.90.36 

Material didático: 20 oficinas x 20 alunos  400           20,00           8.000,00  33.90.30 

TOTAL DA META II        43.200,00    

III 

02 Reuniões Regionais de 
Articulação de Formadores 

Hospedagem: 02 reuniões x 20 participantes x 2 diárias 80           40,00           3.200,00  33.90.39 

Alimentação: 02 reuniões x 20 participantes x 2 dias x 02 
refeições 

160           15,00           2.400,00  33.90.39 

Transporte: 02 reuniões x 20 participantes x 02 passagens 80          200,00         16.000,00  33.90.33 

Assessoria: 02 reuniões x 08 horas 16           50,00              800,00  33.90.36 

Material didático: 02 reuniões x 20 participantes 40           20,00              800,00  33.90.30 

TOTAL        23.200,00    
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08 Reuniões estaduais de 
articulação de formadores 

Hospedagem: 08 reuniões x 20 participantes x 2 diárias 320           40,00         12.800,00  33.90.39 

Alimentação: 08 reuniões x 20 participantes x 2 dias x 02 
refeições 

640           15,00           9.600,00  33.90.39 

Transporte: 08 reuniões x 20 participantes x 02 passagens 320           50,00         16.000,00  33.90.33 

Material didático: 08 reuniões x 20 participantes 160           10,00           1.600,00  33.90.30 

TOTAL        40.000,00    

TOTAL DA META III        63.200,00    

IV 

01 Seminário regional de 
conselheiros - PNQ 
Economia Solidária 

Hospedagem: 30 participantes x 3 diárias 90           40,00           3.600,00  33.90.39 

Alimentação: 30 participantes x 3 dias x 02 refeições 180           15,00           2.700,00  33.90.39 

Transporte: 30 participantes x 02 passagens 60          200,00         12.000,00  33.90.33 

Assessoria: 24 horas 24           50,00           1.200,00  33.90.36 

Locação de Equipamentos: 3 diárias 3          100,00              300,00  33.90.39 

Material didático: 30 participantes 30           20,00              600,00  33.90.30 

TOTAL DA META IV        20.400,00    

V 

Constituição e manutenção 
de Equipe Pedagógica 
permanente do CFES-CO 

01 Assessor (a) Pedagógico (a) I com 40 hs semanais 
com função definida na execução do projeto x 12 meses 
(inclui encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

01 Assessor (a) Pedagógico (a) II com 40 hs semanais 
com função definida na execução do projeto x 12 meses 
(inclui encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

01 Assessor (a) Técnico (a) com 40 hs semanais com 
função definida na execução do projeto x 12 meses (inclui 
encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

TOTAL      144.000,00    

Acompanhamento às 
atividades pedagógicas e 
manutenção do CFES  

Passagens para acompanhamento a 32 atividades locais 
(oficinas) estaduais (cursos e reuniões) e nacionais 
(cursos, seminários e reuniões) x 02 passagens (trechos)  

64          200,00         12.800,00  33.90.33 

Diarias para acompanhamento a atividades locais, 
estaduais e nacionais  

200           50,00         10.000,00  33.90.14 

Locação de equipamentos de informática para instalação 
da equipe e reuniões: 12 meses  

12          500,00           6.000,00  33.90.39 

Serviços de comunicação: 12 meses 12          500,00           6.000,00  33.90.39 

Serviços postais: 12 meses 12          200,00           2.400,00  33.90.39 

Material de expediente: 12 meses (+ contrapartida) 12          300,00           3.600,00  33.90.30 
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TOTAL        40.800,00    

Produção e reprodução de 
publicações do CFES 

Serviços de reprografia de material: 10.000 cópias 10000             0,10           1.000,00  33.90.30 

Publicação anual: 1000 exemplares 1000             8,00           8.000,00  33.90.39 

TOTAL          9.000,00    

Serviços Especializados de 
Apoio ao CFES CO 

Despesas administrativas com assessoria jurídica em 
acompanhamento legal das licitações e contratações do 
CFES: 20 horas mensais em 12 meses. 

240           50,00         12.000,00  33.90.36 

Serviços de contabilidade: serviços de prestação de 
contas do CFES: 20 horas técnicas mensais em 12 
meses. 

240           30,00           7.200,00  33.90.36 

Serviços de informática - serviços de suporte às 
atividades formativas e administrativas do CFES: 10 horas 
técnicas mensais em 12 meses. 

120           30,00           3.600,00  33.90.36 

TOTAL        22.800,00    

TOTAL DA META V      216.600,00    

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - ANO 2 - METAS I A V      525.680,00    
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DETALHAMENTO DE DESPESAS POR META E ATIVIDADES 

 

ANO 3 - CFES CENTRO OESTE 

Meta Atividade Detalhamento Qtde  R$ Unitário   R$ Total  
Elemento de 

Despesa 

I 

02 Cursos regionais de 
formação de formadores em 
Economia Solidária 

Hospedagem: 02 cursos x 40 participantes x 5 diárias 400           40,00         16.000,00  33.90.39 

Alimentação: 02 cursos x 40 participantes x 5 dias x 02 
refeições 

800           15,00         12.000,00  33.90.39 

Transporte: 02 cursos x 40 participantes x 02 passagens 160          200,00         32.000,00  33.90.33 

Assessoria: 02 cursos x 40 horas 80           50,00           4.000,00  33.90.36 

Locação de Equipamentos: 02 cursos x 5 diárias 10          100,00           1.000,00  33.90.39 

Material didático: 02 cursos x 40 participantes 80           20,00           1.600,00  33.90.30 

TOTAL        66.600,00    

08 Cursos estaduais de 
formação de formadores em 
Economia Solidária 

Hospedagem: 08 cursos x 40 participantes x 3 diárias 960           40,00         38.400,00  33.90.39 

Alimentação: 08 cursos x 40 participantes x 3 dias x 02 
refeições 

1920           15,00         28.800,00  33.90.39 

Transporte: 08 cursos x 40 participantes x 02 passagens 640           50,00         32.000,00  33.90.33 

Assessoria: 08 cursos x 24 horas 192           40,00           7.680,00  33.90.36 

locação de Equipamentos: 08 cursos x 3 diárias 24          100,00           2.400,00  33.90.39 

Material didático: 08 cursos x 40 participantes 320           20,00           6.400,00  33.90.30 

TOTAL      115.680,00    

TOTAL DA META I      182.280,00    

II 

20 Oficinas locais de 
formação de lideranças da 
Economia Solidária 

Diárias para participantes: 20 oficinas x 02 dias x 20 
pessoas 

800           32,00         25.600,00  33.90.14 

Facilitação: 20 oficinas x 16 horas 320           30,00           9.600,00  33.90.36 

Material didático: 20 oficinas x 20 alunos  400           20,00           8.000,00  33.90.30 

TOTAL DA META II        43.200,00    

III 

02 Reuniões Regionais de 
Articulação de Formadores 

Hospedagem: 02 reuniões x 20 participantes x 2 diárias 80           40,00           3.200,00  33.90.39 

Alimentação: 02 reuniões x 20 participantes x 2 dias x 02 
refeições 

160           15,00           2.400,00  33.90.39 

Transporte: 02 reuniões x 20 participantes x 02 passagens 80          200,00         16.000,00  33.90.33 

Assessoria: 02 reuniões x 08 horas 16           50,00              800,00  33.90.36 

Material didático: 02 reuniões x 20 participantes 40           20,00              800,00  33.90.30 
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TOTAL        23.200,00    

08 Reuniões estaduais de 
articulação de formadores 

Hospedagem: 08 reuniões x 20 participantes x 2 diárias 320           40,00         12.800,00  33.90.39 

Alimentação: 08 reuniões x 20 participantes x 2 dias x 02 
refeições 

640           15,00           9.600,00  33.90.39 

Transporte: 08 reuniões x 20 participantes x 02 passagens 320           50,00         16.000,00  33.90.33 

Material didático: 08 reuniões x 20 participantes 160           10,00           1.600,00  33.90.30 

TOTAL        40.000,00    

TOTAL DA META III        63.200,00    

IV 

01 Seminário regional de 
conselheiros - PNQ 
Economia Solidária 

Hospedagem: 30 participantes x 3 diárias 90           40,00           3.600,00  33.90.39 

Alimentação: 30 participantes x 3 dias x 02 refeições 180           15,00           2.700,00  33.90.39 

Transporte: 30 participantes x 02 passagens 60          200,00         12.000,00  33.90.33 

Assessoria: 24 horas 24           50,00           1.200,00  33.90.36 

Locação de Equipamentos: 3 diárias 3          100,00              300,00  33.90.39 

Material didático: 30 participantes 30           20,00              600,00  33.90.30 

TOTAL DA META IV        20.400,00    

V 

Constituição e manutenção 
de Equipe Pedagógica 
permanente do CFES-CO 

01 Assessor (a) Pedagógico (a) I com 40 hs semanais 
com função definida na execução do projeto x 12 meses 
(inclui encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

01 Assessor (a) Pedagógico (a) II com 40 hs semanais 
com função definida na execução do projeto x 12 meses 
(inclui encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

01 Assessor (a) Técnico (a) com 40 hs semanais com 
função definida na execução do projeto x 12 meses (inclui 
encargos) 

12       4.000,00         48.000,00  33.90.36 

TOTAL      144.000,00    

Acompanhamento às 
atividades pedagógicas e 
manutenção do CFES  

Passagens para acompanhamento a 32 atividades locais 
(oficinas) estaduais (cursos e reuniões) e nacionais 
(cursos, seminários e reuniões) x 02 passagens (trechos)  

64          200,00         12.800,00  33.90.33 

Diarias para acompanhamento a atividades locais, 
estaduais e nacionais  

200           50,00         10.000,00  33.90.14 

Locação de equipamentos de informática para instalação 
da equipe e reuniões: 12 meses  

12          500,00           6.000,00  33.90.39 

Serviços de comunicação: 12 meses 12          500,00           6.000,00  33.90.39 

Serviços postais: 12 meses 12          200,00           2.400,00  33.90.39 
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Material de expediente: 12 meses (+ contrapartida) 12          300,00           3.600,00  33.90.30 

TOTAL        40.800,00    

Produção e reprodução de 
publicações do CFES 

Serviços de reprografia de material: 10.000 cópias 10000             0,10           1.000,00  33.90.30 

Publicação anual: 1000 exemplares 1000             8,00           8.000,00  33.90.39 

TOTAL          9.000,00    

Serviços Especializados de 
Apoio ao CFES CO 

Despesas administrativas com assessoria jurídica em 
acompanhamento legal das licitações e contratações do 
CFES: 20 horas mensais em 12 meses. 

240           50,00         12.000,00  33.90.36 

Serviços de contabilidade: serviços de prestação de 
contas do CFES: 20 horas técnicas mensais em 12 
meses. 

240           30,00           7.200,00  33.90.36 

Serviços de informática - serviços de suporte às 
atividades formativas e administrativas do CFES: 10 horas 
técnicas mensais em 12 meses. 

120           30,00           3.600,00  33.90.36 

TOTAL        22.800,00    

TOTAL DA META V      216.600,00    

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - ANO 1 - METAS I A V      525.680,00    
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4. DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA – BENS E SERVIÇOS 

          FONTE R$  

Detalhamento da Despesa Qtde  R$ Unitário   R$ Total  
Elemento 

de Despesa 
 MTE   ECOCUT  

Hospedagem em curso regional de formação de formadores: 06 cursos x 
40 participantes x 5 diárias 

1200            40,00           48.000,00  33.90.39       48.000,00              -    

Alimentação em curso regional de formação de formadores: 06 cursos x 
40 participantes x 5 dias x 02 refeições 

2400            15,00           36.000,00  33.90.39       36.000,00              -    

Transporte aéreo em curso regional de formação de formadores: 06 
cursos x 40 participantes x 02 passagens 

480          200,00           96.000,00  33.90.33       96.000,00              -    

Assessoria em curso regional de formação de formadores: 06 cursos 
regionais de formadores x 40 horas 

240            50,00           12.000,00  33.90.36       12.000,00              -    

Locação de Equipamentos em curso regional de formação de 
formadores: 06 cursos de formação regional de formadores x 5 diárias 

30          100,00            3.000,00  33.90.39        3.000,00              -    

Material didático: 06 cursos x 40 participantes 240            20,00            4.800,00  33.90.30        4.800,00              -    

Hospedagem: 24 cursos estaduais de formação de formadores x 40 
participantes x 3 diárias 

2880            40,00         115.200,00  33.90.39     115.200,00              -    

Alimentação: 24 cursos estaduais de formação de formadores x 40 
participantes x 3 dias x 02 refeições 

5760            15,00           86.400,00  33.90.39       86.400,00              -    

Transporte Terrestre: 24 cursos estaduais de formação de formadores x 
40 participantes x 02 passagens 

1920            50,00           96.000,00  33.90.33       96.000,00              -    

Assessoria: 24 cursos estaduais de formação de formadores x 24 horas 576            40,00           23.040,00  33.90.36       23.040,00              -    

locação de Equipamentos: 24 cursos estaduais de formação de 
formadores x 3 diárias 

72          100,00            7.200,00  33.90.39        7.200,00              -    

Material didático: 24 cursos estaduais de formação de formadores x 40 
participantes 

960            20,00           19.200,00  33.90.30       19.200,00              -    

Diárias para participantes: 60 oficinas locais x 02 dias x 20 pessoas 2400            32,00           76.800,00  33.90.14       76.800,00              -    

Facilitação: 60 oficinas locais x 16 horas 960            30,00           28.800,00  33.90.36       28.800,00              -    

Material didático: 60 oficinas locais x 20 alunos  1200            20,00           24.000,00  33.90.30       24.000,00              -    

Hospedagem: 06 reuniões regionais de formadores x 20 participantes x 2 
diárias 

240            40,00            9.600,00  33.90.39        9.600,00              -    

Alimentação: 06 reuniões regionais de formadores x 20 participantes x 2 
dias x 02 refeições 

480            15,00            7.200,00  33.90.39        7.200,00              -    
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Transporte: 06 reuniões regionais de formadores x 20 participantes x 02 
passagens 

240          200,00           48.000,00  33.90.33       48.000,00              -    

Assessoria: 06 reuniões regionais de formadores x 08 horas 48            50,00            2.400,00  33.90.36        2.400,00              -    

Material didático: 06 reuniões regionais de formadores x 20 participantes 120            20,00            2.400,00  33.90.30        2.400,00              -    

Hospedagem: 24 reuniões estaduais de formadores x 20 participantes x 
2 diárias 

960            40,00           38.400,00  33.90.39       38.400,00              -    

Alimentação: 24 reuniões estaduais de formadores x 20 participantes x 2 
dias x 02 refeições 

1920            15,00           28.800,00  33.90.39       28.800,00              -    

Transporte: 24 reuniões estaduais de formadores  x 20 participantes x 02 
passagens 

960            50,00           48.000,00  33.90.33       48.000,00              -    

Material didático: 24 reuniões estaduais de formadores  x 20 
participantes 

480            10,00            4.800,00  33.90.30        4.800,00              -    

Hospedagem em Seminários Regionais (conselheiros e de Assistência 
Técnica): 03 Seminários x 30 participantes x 3 diárias 

270            40,00           10.800,00  33.90.39       10.800,00              -    

Alimentação em Seminários Regionais (conselheiros e de Assistência 
Técnica): 03 seminários x 30 participantes x 3 dias x 02 refeições 

540            15,00            8.100,00  33.90.39        8.100,00              -    

Transporte em Seminários Regionais (conselheiros e de Assistência 
Técnica): 03 seminários x 30 participantes x 02 passagens 

180          200,00           36.000,00  33.90.33       36.000,00              -    

Assessoria em Seminários Regionais (conselheiros e de Assistência 
Técnica): 03 seminários x 24 horas 

72            50,00            3.600,00  33.90.36        3.600,00              -    

Locação de Equipamentos em Seminários Regionais (conselheiros e de 
Assistência Técnica): 03 seminários x 3 diárias 

9          100,00               900,00  33.90.39           900,00              -    

Material didático em Seminários Regionais (conselheiros e de 
Assistência Técnica): 03 seminários x 30 participantes 

90            20,00            1.800,00  33.90.30        1.800,00              -    

01 Assessor (a) Pedagógico (a) I com 40 hs semanais com função 
definida na execução do projeto x 36 meses (inclui encargos) 

36       4.000,00         144.000,00  33.90.36     144.000,00              -    

01 Assessor (a) Pedagógico (a) II com 40 hs semanais com função 
definida na execução do projeto x 36 meses (inclui encargos) 

36       4.000,00         144.000,00  33.90.36     144.000,00              -    

01 Assessor (a) Técnico (a) com 40 hs semanais com função definida na 
execução do projeto x 36 meses (inclui encargos) 

36       4.000,00         144.000,00  33.90.36     144.000,00              -    

Passagens para acompanhamento a 96 atividades locais (oficinas) 
estaduais (cursos e reuniões) e nacionais (cursos, seminários e 
reuniões) x 02 passagens (trechos)  

192          200,00           38.400,00  33.90.33       31.200,00     7.200,00  
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Diarias para acompanhamento a atividades locais, estaduais e nacionais  600            50,00           30.000,00  33.90.14       12.300,00   17.700,00  

Locação de equipamentos de informática para instalação da equipe e 
reuniões: 36 meses (somente contrapartida) 

36          500,00           18.000,00  33.90.39        6.000,00   12.000,00  

Serviços de comunicação: 36 meses 36          500,00           18.000,00  33.90.39        9.000,00     9.000,00  

Serviços postais: 36 meses 36          200,00            7.200,00  33.90.39        4.200,00     3.000,00  

Material de expediente: 36 meses (+ contrapartida) 36          300,00           10.800,00  33.90.30        7.800,00     3.000,00  

Serviços de reprografia de material: 30.000 cópias 30000             0,10            3.000,00  33.90.30                  -       3.000,00  

03 Publicações (01 por ano x 1000 exemplares) 3000             8,00           24.000,00  33.90.39                  -     24.000,00  

Despesas administrativas com assessoria jurídica em acompanhamento 
legal das licitações e contratações do CFES: 20 horas mensais em 36 
meses. 

720            50,00           36.000,00  33.90.36       36.000,00              -    

Serviços de contabilidade: serviços de prestação de contas do CFES: 20 
horas técnicas mensais em 36 meses. 

720            30,00           21.600,00  33.90.36       21.600,00              -    

Serviços de informática - serviços de suporte às atividades formativas e 
administrativas do CFES: 10 horas técnicas mensais em 36 meses. 

360            30,00           10.800,00  33.90.36       10.800,00              -    

TOTAL GERAL DAS DESPESAS     1.577.040,00     1.498.140,00   78.900,00  
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5. PLANO DE APLICAÇÃO 

 

E X E RC ÍCIO  - 1 º  A N O  ( N ovem b ro/ 2008 a  O utu bro/2009)

Código M TE E CO CU T T O T A L

339030 21.600 ,00          2 .000 ,00          23 .600 ,00             

339033 118.400 ,00        2 .400 ,00          120 .800 ,00           

339036 190.080 ,00        -                  190 .080 ,00           

339039 139.600 ,00        16 .000 ,00        155 .600 ,00           

339014 29.700 ,00          5 .900 ,00          35 .600 ,00             

499.380,00        26 .300,00        525.680,00          

E X E RC ÍCIO  - 2º  A N O  ( N ovem b ro/ 2009 a  O utu bro/2010)

Código M TE E CO CU T T O T A L

339030 M ater ia l de C on su m o 21.600 ,00          2 .000 ,00          23 .600 ,00             

339033 P assagen s e L o com oç ão 118.400 ,00        2 .400 ,00          120 .800 ,00           

339036 Se rv iço s P esso a Fisica 190 .080 ,00        -                  190 .080 ,00           

339039 Se rv iço s P esso a Jur id ica 139 .600 ,00        16 .000 ,00        155 .600 ,00           

339014 D iár ias 29 .700 ,00          5 .900 ,00          35 .600 ,00             

499.380,00        26 .300,00        525.680,00          

E X E RC ÍCIO  - 3º  A N O  ( N ovem b ro/ 2010 a  O utu bro/2011)

Código M TE E CO CU T T O T A L

339030 21.600 ,00          2 .000 ,00          23 .600 ,00             

339033 118.400 ,00        2 .400 ,00          120 .800 ,00           

339036 190.080 ,00        -                  190 .080 ,00           

339039 139.600 ,00        16 .000 ,00        155 .600 ,00           

339014 29.700 ,00          5 .900 ,00          35 .600 ,00             

499.380,00        26 .300,00        525.680,00          

1 .498.140,00     78 .900,00        1.577.040,00        

N atu reza de D esp esa

FO N TE  D O S  RE C U R SO S

E sp ecificaçã o

M ater ia l de C on su m o

Se rv iço s P esso a Jur id ica

P assagen s e L o com oç ão

Se rv iço s P esso a Fisica

Se rv iço s P esso a Jur id ica

D iár ias

N atu reza de D esp esa

P assagen s e L o com oç ão

TO TA L

TO TA L

D iár ias

FO N TE  D O S  RE C U R SO S

E sp ecificaçã o

TO TA L  G E R A L

TO TA L

N atu reza de D esp esa FO N TE  D O S  RE C U R SO S

E sp ecificaçã o

M ater ia l de C on su m o

Se rv iço s P esso a Fisica
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6 – DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA 

Detalhamento da Despesa Qtde  R$ Unitário   R$ Total  

Passagens para acompanhamento a atividades locais 
(oficinas) estaduais (cursos e reuniões) e nacionais 
(cursos, seminários e reuniões)  

36          200,00     7.200,00  

Diarias para acompanhamento a atividades locais, 
estaduais e nacionais  

354            50,00   17.700,00  

Locação de equipamentos de informática para instalação 
da equipe e reuniões: 24 meses 

24          500,00   12.000,00  

Serviços de comunicação: 18 meses 18          500,00     9.000,00  

Serviços postais: 15 meses 15          200,00     3.000,00  

Material de expediente: 10 meses 10          300,00     3.000,00  

Serviços de reprografia de material: 30.000 cópias 30000             0,10     3.000,00  

03 Publicações (01 por ano x 1000 exemplares) 3000             8,00   24.000,00  

TOTAL 78.900,00 

 

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO 2008  

Mês/Ano dez/08 TOTAL 

Recursos MTE (R$) 499.380,00 499.380,00 

Contrapartida Ecocut 26.300,00 26.300,00 

Total            525.680,00 

ANO 2009 

Mês/Ano dez/08 TOTAL 

Recursos MTE (R$) 499.380,00 499.380,00 

Contrapartida Ecocut 26.300,00 26.300,00 

Total            525.680,00 

ANO 2010 

Mês/Ano dez/08 TOTAL 

Recursos MTE (R$) 499.380,00 499.380,00 

Contrapartida Ecocut 26.300,00 26.300,00 

Total            525.680,00 

Total Geral   1.577.040,00 
 

Goiânia, 23 de novembro de 2008 

 
_______________________________________ 

Sueli Veiga Melo 

Coordenadora Geral da ECO/CUT 
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ANEXO 01 

 

Documentos para Admissão em processo seletivo 

 

 Carteira Profissional 

 CPF (xerox) 

 Pis (xerox) 

 RG (xerox) 

 Título de Eleitor (xerox) 

 01 foto 3x4 

 Comprovante de Escolaridade (certificado, diploma, histórico escolar) 

 Atestado de Saúde 

 Certidão de Casamento (quando casado) 

 Ficha Cadastral, fornecida pela ECO/CUT 

 Comprovante de Residência (conta de água luz ou telefone) 

 Currículo Atualizado 

 Abertura de conta corrente Banco do Brasil 

 Declaração de que não possui emprego público ou cargo público (conforme modelo anexo) 

 

 

ANEXO 02 

 

DECLARAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO 

 

 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que não possuo emprego público e que 

também não ocupo nenhum cargo público atualmente. 

 

 

 

_______________, ____ de _____________ 200__ 

 

(Local e data) 

 

 

__________________________________________ 

Nome Completo (assinatura): 

CPF: 

RG: 


