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Apresentação
Prezada educadora, prezado educador.

Em 1989, Paulo Freire criou o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade 
de São Paulo (MOVA-SP), no qual foram plantadas sementes que até hoje geram frutos e con-
tribuem para a diminuição do analfabetismo no Brasil e em outros países. 

Em 2001, no contexto do I Fórum Social Mundial de Porto Alegre, surgiu a ideia de um pro-
jeto de alfabetização de jovens e adultos que tivesse a mesma força e organização curricular 
do MOVA-SP, mas que pudesse alcançar diversos estados brasileiros. Isso foi possível a partir 
de 2003 quando Petrobras, Federação Única dos Petroleiros (FUP) e Instituto Paulo Freire con-
solidaram uma parceria histórica e deram início ao Projeto MOVA-Brasil. 

De 2003 a 2011 foram alfabetizadas 170 mil pessoas e formados cerca de 8 mil alfabe-
tizadores/as, monitores, coordenadores locais e de polos. Trata-se de um projeto altamente 
exitoso mas, nem isso, autoriza-nos à acomodação. Todos sabemos dos cerca de 14 milhões de 
pessoas analfabetas em nosso país. O desafio continua imenso e há muito por fazer!

É por este motivo que, ainda no clima de comemoração das formaturas das pessoas alfa-
betizadas em 2011 pelo Projeto MOVA-Brasil nos estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe, apresen-
tamos a você, educador e educadora, a Série Cadernos de Formação do Projeto MOVA-Brasil, 
composta de 6 volumes: 1. Educação de Adultos; 2. Metodologia MOVA; 3. Educação Popular; 
4. Economia Solidária; 5. Diversidade e Direitos;  6. Gestão Compartilhada. 

Como escreveu Paulo Freire, “o homem, como um ser histórico, inserido num permanente 
movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber” (Educação como prática da 
liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, p. 47). A cada etapa do projeto estamos aprofun-
dando nossas reflexões aperfeiçoando nossa prática. Os Cadernos de Formação nascem dessa 
caminhada e trazem inovações curriculares que nos provocam, a todas e a todos, a “continuar 
o permanente movimento de procura”. 

É neste contexto e com este espírito de humildade, de generosidade e de companhei-
rismo, tão caros a este Projeto, que compartilhamos com alfabetizadores e alfabetizadoras, 
coordenadores locais e dos polos do MOVA-Brasil, estes Cadernos, visando a contribuir com as 
formações continuadas e, principalmente, no dia a dia da sala de aula, durante o processo de 
alfabetização. Eles trazem  reflexões teórico-práticas e oferecem subsídios para as atividades 
curriculares e também para as relacionadas às dimensões administrativo-financeiras, destacan-
do a importância da transparência, da sustentabilidade e da responsabilidade compartilhada 
na gestão do Projeto.

Nosso desejo é o de que esta Série ganhe vida nos encontros de formação, nas salas de 
aula, e, também, na continuidade do registro, da sistematização e da produção do conheci-
mento, gerando novos cadernos e contribuindo para que o Projeto MOVA-Brasil possa conti-
nuar fortalecendo a alfabetização de jovens, adultos e idosos, de forma a matricular e promo-
ver a vida e a cultura das pessoas, ajudando-as a afirmarem as suas identidades e a exercerem 
mais plenamente as suas cidadanias. Desta forma, contribuirão ainda mais para o desenvolvi-
mento sustentável do país e terão mais condições de dar continuidade aos seus estudos e aos 
seus aprimoramentos e qualificações profissionais, exigência do nosso tempo e meta renovada 
do Projeto MOVA-Brasil. 

Instituto Paulo Freire
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INTRODUÇÃO
Por que, num projeto que tem como objetivo alfabetizar, incluímos, na formação dos educadores, um 

caderno sobre gestão compartilhada?

Paulo Freire não separava o administrativo do pedagógico. Ambos ensinam e interferem no alcance dos 

objetivos a que nos propomos. 

A abrangência geográfica do MOVA-Brasil envolve um grande número de municípios, localizados em di-

ferentes estados brasileiros e, em cada um deles, há um conjunto de educadores, além de outras pessoas, que 

trabalham para atender os alfabetizandos de cada região. Para termos uma ideia de números, na terceira etapa 

do projeto, em 2010, envolvemos 192 municípios, de dez estados, onde foram instaladas 1.262 turmas de alfa-

betização e cadastrados 31.616 educandos. Além de pensar nos números intrínsecos ao processo de alfabetiza-

ção, vale destacar que há diferentes parceiros no projeto. A gestão é tripartite: envolve a Petrobras, a Federação 

Única dos Trabalhadores (FUP) e o Instituto Paulo Freire (IPF).

O objetivo de alfabetizar está direta e indiretamente relacionado à nossa capacidade de fazer a gestão de 

todas as variáveis que implicam esse enorme desafio. Não basta nos preocuparmos com o conteúdo que será 

trabalhado em cada sala de aula, com os alfabetizandos. É preciso pensar nos espaços, nos materiais básicos 

(caderno, borracha, lápis), na documentação dos educadores, no cadastro dos educandos, nos parceiros etc. 

Enfim, precisamos ter consciência do conjunto de fatores e pessoas que estão envolvidas e trabalharmos jun-

tos, de forma organizada, para que tenhamos mais chances de concretizar o sonho do MOVA-Brasil.

Este caderno de Gestão compartilhada: princípios e orientações práticas, produzido a partir das experi-

ências acumuladas ao longo de nove anos de execução do projeto MOVA-Brasil, tem por objetivo contribuir 

para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos auxiliares administrativos, assistentes pedagógicos, co-

ordenadores de polo, coordenadores locais, monitores e demais parceiros envolvidos na execução do projeto.

Nas páginas que seguem, o leitor terá acesso aos princípios e aos procedimentos que orientam a ges-

tão administrativa, a gestão de pessoal e a gestão financeira, que foram sendo construídos, reformulados, 

aperfeiçoados e atualizados, coletivamente, ao longo dos anos na relação entre o IPF, a Petrobras e a FUP, 

que ousaram realizar esse relevante compromisso social e construir uma gestão compartilhada em rede para 

desenvolver as ações para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos deste País. Essa experiência, em curso des-

de 2003, tem nos permitido vivenciar, como parceiros, os princípios freirianos, considerando as regras para 

utilização dos recursos públicos, como também a diversidade referente a todos os membros envolvidos neste 

trabalho: local de origem e atuação, trajetórias de vida, formação educacional, ocupação profissional, gênero, 

etnia, idade, entre outras.

Assim, a relação estabelecida entre todos e todas tem efetivado estratégias que viabilizam a realização 

de ações, reinventando o legado freiriano. Nessa experiência, o acesso e a gestão compartilhada dos recursos 

públicos pautaram-se nos princípios da dialogicidade, compromisso, ética, coerência, respeito, transparência 

e na formação permanente.

Esperamos que, a cada fase, possamos ir aprendendo sempre mais e, juntos, construindo melhores solu-

ções para os desafios que a grandiosidade desse projeto nos apresenta. Desejamos que os princípios defendi-

dos e vivenciados por Paulo Freire nos permitam seguir lutando e confiando na educação como caminho de 

libertação do ser humano.

É importante reiterarmos que os procedimentos descritos neste caderno foram construídos com base 

nas experiências vividas na gestão dos recursos das fases anteriores do projeto e têm por objetivo auxiliar os 

colaboradores a operar conforme as leis e normas a que está submetido o uso de recursos.

Procuramos traduzir as exigências legais em procedimentos mais simples e aplicáveis às situações especí-

ficas que serão encontradas ao longo da execução das atividades. 

Lembramos, além disso, que a equipe administrativo-financeira do IPF estará sempre disponível em caso 

de dúvidas ou necessidades que venham a surgir.
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Quando se fala em gestão, fala-se em como organizamos o trabalho na parte pedagógica, administrativa 

e financeira para alcançar os objetivos a que o projeto se propõe. Por exemplo, se o projeto pretende alfa-

betizar todos os educandos que frequentam as salas de alfabetização, formando cidadãs e cidadãos críticos, 

participativos, dialógicos, que contribuam para a construção de sociedades justas e sustentáveis, ele precisa 

organizar o seu trabalho para que este objetivo seja alcançado. Isso significa pensar sobre o sentido da educa-

ção que os alfabetizandos recebem, se eles estão aprendendo ou não, o quê e como estão aprendendo, se a 

forma como o trabalho pedagógico é desenvolvido está adequada à aprendizagem etc., mas, também, pensar 

na logística das ações, na contratação dos monitores, dos coordenadores locais e de polo, na formação inicial 

e continuada de todos os educadores, nos materiais de formação, no transporte aéreo e terrestre para o des-

locamento dos participantes até o local das formações, na hospedagem e alimentação, na organização dos 

documentos legais e jurídicos, relacionados aos educandos, na prestação de contas dos recursos do projeto... 

Gestão tem a ver com a organização pedagógica, mas também com as pessoas e com os aspectos financeiros 

e administrativos.  

Na perspectiva da gestão compartilhada, todos os envolvidos no projeto devem conhecer o que acontece 

em cada sala de alfabetização, com a aprendizagem do educando, mas também com outras dimensões que 

interferem na concretização dos seus objetivos. 

Por que falamos em gestão “compartilhada”? 
Segundo o dicionário Aurélio, a palavra “compartilhar” significa “ter ou tomar parte em; participar de; 

partilhar”. Então, a ênfase na palavra “compartilhada” significa a intenção de que os que dele fazem parte 

“com-partilhem” (partilhem com os diferentes sujeitos) o projeto; possam efetivamente “fazer parte” e “to-

mar parte” e se corresponsabilizar com o desenvolvimento das ações, com o trabalho realizado. “Fazer parte” 

significa um nível de participação de quem, como o próprio nome diz, “faz parte” de um grupo ou participa 

de uma atividade. “Tomar parte” traduz um outro nível de participação. Significa que, mais do que fazer parte 

de um grupo, de uma atividade, de um projeto, a pessoa “toma parte” na construção dele, na definição dos 

seus rumos. A gestão compartilhada significa não só “fazer parte” do Projeto MOVA-Brasil, mas também 

“tomar parte” na realização de suas ações, na avaliação, na reorientação das práticas, no aperfeiçoamento da 

proposta, no melhor alcance dos objetivos. Gestão compartilhada significa “partilhar com”, “participar de”, 

“partilhar” a gestão nas suas diferentes dimensões. A dimensão administrativa não está dissociada da peda-

gógica e da financeira. Ao educador, monitor, coordenador local ou de polo, cabe entender e se corresponsa-

bilizar tanto pelo pedagógico quanto pelas dimensões administrativas e financeiras. À equipe administrativa 

cabe entender o sentido pedagógico do trabalho que realizam.

O alcance dos objetivos do Projeto MOVA-Brasil implica um conjunto de ações e de pessoas. A gestão 

compartilhada promove o diálogo entre as dimensões administrativa, financeira, de pessoal e os diferentes 

sujeitos nelas envolvidos. Assim como precisamos preparar aulas, fazer avaliações, precisamos prestar contas, 

organizar documentos, fazer a gestão de pessoas, de arquivos, de recursos. Quando aqueles que se responsa-

bilizam pela organização do calendário das aulas de alfabetização também entenderem o sentido da organi-

zação da documentação, da prestação de contas, e vice-versa, quando os responsáveis pelo administrativo e 

financeiro entenderem o pedagógico, mais chances teremos de ampliar o alcance dos objetivos.  E é isso que 

estamos buscando a cada etapa do projeto. Se cada um ficar cuidando de um pedacinho sem “partilhar com” 

todos o sentido do que está sendo feito podemos enfraquecer a força do projeto.  

A gestão compartilhada significa, então, espaços de encontro e relação das diferentes perspectivas para pensar, 

refletir, planejar, acompanhar, avaliar, fazer a gestão do projeto, numa perspectiva democrática, por isso de forma 

dialógica, participativa, comunitária, visando à garantia do direito de aprender de todos os alfabetizandos.

A gestão é compartilhada também porque envolve diferentes parceiros que também participam da con-

dução e dos rumos do projeto. 

1. PRINCÍPIOS DA GESTÃO COMPARTILHADA
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A construção dessa gestão compartilhada, em cada nível de execução – central, estadual e local –, está 

orientada por princípios democráticos, que implicaram uma redefinição dos mecanismos políticos, administra-

tivo-financeiros, de comunicação e do papel da prática pedagógica nesse contexto. 

Ao longo desses anos, temos nos deparado com dificuldades relacionadas, por exemplo, a aspectos 

jurídicos e burocráticos da administração pública referente aos convênios e com a diversidade e as especifici-

dades de cada município onde as ações do projeto se realizam. Esses desafios vêm sendo enfrentados com a 

realização de ações operacionais e de formação, combinando as idiossincrasias de cada unidade da federação 

e as diretrizes do projeto. Vem exigindo, permanentemente, acompanhamento e orientação para os procedi-

mentos operacionais do fluxo de gestão, por meio do diálogo, da reflexão, e para a sistematização das ações 

realizadas. Isso pressupõe ações contínuas de: 

formação inicial e continuada de todos os profissionais envolvidos;

envolvimento e participação no planejamento, no acompanhamento e na avaliação;

institucionalização do registro, da sistematização e da produção do conhecimento (pedagógico, das nor-

mas e dos procedimentos);

transparência e respeito aos princípios éticos nas diferentes dimensões do projeto: pedagógica, adminis-

trativa, financeira e de gestão de pessoas;

agilização, transparência dos fluxos de informações, de documentação e de produção de conhecimento.

Com esses procedimentos metodológicos buscou-se garantir: 

corresponsabilização na execução das ações nos diferentes níveis (local, estadual e do projeto como um todo);

capilarização das orientações para garantir a ação local conforme as diretrizes político-pedagógicas do projeto; 

valorização das contribuições locais, estaduais e transparência administrativo-financeira.

Pelo imperativo ético e pela coerência com o referencial freiriano, o maior desafio na construção desse 

modelo de gestão compartilhada tem sido a radicalidade da democracia participativa em todas as relações e 

procedimentos que constituem a parceria. Em cada etapa do projeto, buscamos fortalecer: 

a identidade entre os parceiros quanto aos princípios, intencionalidade e metodologia da ação, garantin-

do a unicidade na diversidade, a complementaridade, a transparência e a ética nas relações e decisões;

uma relação de confiança, respeito e compromisso;

um processo permanente de formação, nas diferentes dimensões do projeto (pedagógica, administrativa, 

financeira e de pessoas), composto de espaços coletivos de diálogos a respeito de Leitura do Mundo, 

definição de procedimentos, compartilhamento de experiências, saberes e construção de conhecimento;

diálogo permanente e definições coletivas acerca dos procedimentos operacionais, registro das ações, 

decisões e encaminhamentos técnico-político-pedagógicos;

garantia de um fluxo ágil e transparente de informações e registros políticos, pedagógicos,  administrativos 

e financeiros;

sistematização e produção de conhecimento.

A coerência com os princípios e referencial teórico-metodológico freiriano exige mudança cultural dos 

sujeitos participantes. É a compreensão da gestão como processo educativo, um movimento social, histórico 

e político, em permanente construção por meio do diálogo, que permite a construção compartilhada das 

atividades e do conhecimento. 

A concretização dessa concepção de gestão compartilhada possibilita a ressignificação de relações e práti-

cas, como também o encontro, os conflitos e a construção de saberes e de estratégias de intervenções concretas 

na realidade, na perspectiva de fomentar a consciência crítica e a construção de um outro mundo possível.

As experiências têm demonstrado a potencialidade da gestão compartilhada em práticas de Educação 

Popular ao estabelecer relações dialógicas, cooperativas, solidárias e responsáveis com ações pedagógicas desa-

fiadoras, participativas, propositivas e respeitosas.

Uma das dimensões da gestão compartilhada é a administrativa, que se constitui num conjunto de ações 

que devem ser seguidas para que tenhamos êxito ao final do projeto. Entre essas ações destacamos a seguir 

algumas das principais atividades que fazem parte da rotina constante do coordenador de polo, auxiliares 

administrativos e assistentes pedagógicos:
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levantar demandas em conjunto com as equipes e em consonância com o projeto MOVA-Brasil;

elaborar plano de trabalho a partir do levantamento efetuado;

planejar, em conjunto com o comitê gestor, a equipe pedagógica e a coordenação nacional, todas as 

atividades que serão realizadas ao longo do ano;

realizar as solicitações de numerários com antecedência (mínima de 05 dias);

acompanhar a execução do recurso, garantindo sempre a sua boa utilização, realizando pesquisas de 

mercado e levantamento de orçamentos;

acompanhar a presença dos colaboradores nas atividades e, se necessário, aplicar as faltas devidas;

elaborar e encaminhar ao IPF os relatórios administrativos e os relatórios de prestação de contas finan-

ceiros, contábeis (notas, recibos e demais documentos fiscais válidos) e relatórios de recursos humanos;

garantir que toda nota fiscal seja emitida em nome do Instituto Paulo Freire, CNPJ 69.270.486/0001-84, 

endereço de faturamento: Rua Cerro Corá, 550, 1° andar, sala 10;

enviar toda a correspondência ao IPF, nominal a Projeto MOVA-Brasil para o mesmo endereço: Rua Cerro 

Corá, 550, 1° andar, sala 10 – CEP: 05061-100 – São Paulo – SP;

acompanhar a execução dos trabalhos realizados e solicitar a documentação fiscal (notas fiscais, recibos, 

comprovantes fiscais) dos parceiros contratados;

fazer a prestação mensal de gastos da equipe estadual e o acompanhamento de provisões de recursos 

para as atividades ainda não realizadas;

cumprir integramente os requisitos da legislação pertinente a convênios públicos;

atender as normas contábeis brasileiras;

cumprir a legislação trabalhista;

adequar-se aos procedimentos específicos desenvolvidos para o projeto.

2.1 Conceituações da Gestão de Projeto
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[...] o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferra-
mentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O geren-
ciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes pro-
cessos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento.  

Guia PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004, p. 8), 

2.1 Conceituações da gestão do projeto
Trata-se do amadurecimento entre a fase da concepção do projeto e o resultado final de sua implantação.

A tarefa de planejar e executar um projeto é complexa e exige, além dos conhecimentos específicos para 

a gestão, muita organização e comunicação entre as equipes, de modo que o trabalho se desenvolva da for-

ma mais harmoniosa e sustentável possível.

Neste caso, para obter êxito, o projeto deve tentar antecipar tudo o que pode acontecer ao longo do seu 

desenvolvimento, sempre levando em consideração os objetivos gerais firmados, o tempo de execução do projeto 

e o custo de cada atividade. Desta forma, é fundamental:

organizar o trabalho dos colaboradores do projeto em função das atividades a serem desenvolvidas, ob-

servando os resultados esperados e considerando seus aspectos qualitativos e quantitativos;

elaborar um cronograma com as rotinas de atividades pedagógicas e administrativas de cada membro da 

equipe, definindo os limites de cada momento com uma margem de segurança razoável;

seguir um criterioso acompanhamento dos recursos financeiros, planejando atividades, realizando levan-

tamento de preços para as atividades e prestando contas dos recursos utilizados. 

2.2 Contextualização do projeto 
Conforme mostramos em outro caderno desta série, o Projeto MOVA-Brasil inspira-se no Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova), criado pelo educador Paulo Freire quando estava à frente da secretaria 

de educação do município de São Paulo. O MOVA-Brasil é desenvolvido por meio de uma parceria entre Pe-

trobras, Federação Única dos Petroleiros (FUP) e Instituto Paulo Freire (IPF) e tem como finalidade contribuir 

com a promoção da dignidade humana por meio de um curso de alfabetização, que melhore as condições 

de participação cidadã, de trabalho e geração de renda, garantindo aos indivíduos e às comunidades a 

oportunidade de reconstruírem seu destino e de conquistarem o direito à cidadania plena e participativa. 

Por isso, apoiamos as ações do governo e da sociedade organizada na luta pela inclusão social e superação 

da miséria no Brasil. 

Os objetivos do projeto são:

contribuir para a redução do analfabetismo no Brasil, o fortalecimento da cidadania e a construção de 

políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos;

estabelecer parcerias com outros projetos do Programa Desenvolvimento & Cidadania da Petrobras e com 

organizações, sindicatos, movimentos sociais, movimentos populares e governos;

organizar turmas de alfabetização de jovens e adultos em regiões prioritárias para os parceiros envolvidos 

no processo;

formar coordenadores de polo, assistentes pedagógicos, auxiliares administrativos, coordenadores locais e 

alfabetizadores.

As principais atividades são:

1. Formação inicial e continuada dos educadores, pautada nos princípios filosófico-político-pedagógicos de 

Paulo Freire, em 3 escalas (local, estadual e nacional), sendo que a nacional é realizada em qualquer um 

dos estados participantes do projeto (para coordenadores de polo, assistentes pedagógicos e auxiliares ad-

2. GESTÃO DO PROJETO
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ministrativos); a estadual é realizada nos polos onde o projeto atua (para coordenadores locais e alfabeti-

zadores); a local é realizada pelos coordenadores locais, nos núcleos de cada polo (para alfabetizadores).

2. Alfabetização de jovens e adultos estimulando atividades de escrita, leitura e matemática, além de uma 

visão crítica da realidade.

3. Desenvolvimento de ações de mobilização e intervenção social visando à transformação da realidade 

vivida pelo alfabetizando.

4. Elaboração de subsídios teórico-metodológicos que orientam o desenvolvimento do projeto eco-político-

-pedagógico.

5. Acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico.

6. Sistematização das ações realizadas, envolvendo as dimensões política, pedagógica e administrativa do 

projeto.

7. Participação em fóruns, redes, seminários, encontros e congressos de Educação de Jovens e Adultos e 

temas afins, contribuindo na construção de políticas públicas para esse segmento.

8. Participação em conselhos comunitários.

9. Articulação de parcerias locais com organizações, sindicatos, movimentos sociais e populares, governos e outros 

projetos do Programa de Responsabilidade Social da Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, para o fortaleci-

mento das ações de intervenção social.
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Para que todos e todas possam compartilhar a responsabilidade sobre a gestão do projeto, disponibilizamos 

abaixo, como referencial, o quadro geral com o objetivo geral, objetivos específicos, ações e resultados espera-

dos na 4ª etapa do Projeto MOVA-Brasil. Estes quadros são feitos a cada etapa e são documentos que balizam 

todas as ações desenvolvidas ao longo dos meses do projeto e são de extrema importância para a realização do 

trabalho.

Objetivo Geral

Contribuir para a redução do analfabetismo no Brasil, para o fortalecimento da cidadania, para a geração de 
renda e oportunidade de trabalho  e para a construção de políticas públicas para Educação de Jovens e Adultos.

Objetivo Específico Ação Resultados esperados

1. Organizar 1.262 turmas de 
alfabetização para atender, 
em 10 meses, 31.550 alfabe-
tizandos.

A. Instalar as 1.262 turmas, distribuídas 
nos polos, conforme critérios a serem 
estabelecidos pelo Comitê Gestor.

B. Garantir a participação de jovens de 
15 a 29 anos.

1.262 turmas instaladas com 31.550  
alfabetizandos  atendidos no perío-
do de 10 meses.

Jovens de 15 a 29 anos participam 
de forma significativa nas 1.262 
turmas do Projeto MOVA-Brasil.

2. Organizar os espaços de 
aprendizagem para funcio-
namento de 1.262 turmas de 
alfabetização.

A. Mapear as instituições de cada loca-
lidade que disponham de espaço físico 
com no mínimo 25 lugares.
B. Organizar os locais com infraestru-
tura adequada para funcionamento 
das turmas.

1.262 turmas de alfabetização funcio-
nam em espaços com infraestrutura 
adequada disponibilizados por insti-
tuições parceiras locais.

3. Compor a equipe de cada 
polo e promover a sua forma-
ção inicial e continuada, capa-
citando-a na metodologia do 
Projeto.

A. Selecionar e contratar equipe de 
coordenação de polo formada por co-
ordenador, assistente pedagógico, au-
xiliar administrativo, através dos crité-
rios estabelecidos pelo Comitê Gestor.

B. Realizar a formação inicial e a forma-
ção continuada da equipe de coorde-
nação de polo.

09 coordenadores de polo, 18 assis-
tentes pedagógicos, 18 auxiliares 
administrativos selecionados e con-
tratados.

Equipe de coordenação de Polo capa-
citada para a gestão do projeto nos 
estados e para desenvolver, de forma 
eficiente, o processo de formação ini-
cial e continuada dos coordenadores 
locais e dos alfabetizadores.
88 coordenadores locais e 1.262 alfabe-
tizadores selecionados e contratados.

3. QUARTA ETAPA DO PROJETO 
 MOVA-Brasil 2011-2012
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Objetivo Específico Ação Resultados esperados

3. Compor a equipe de cada 
polo e promover a sua forma-
ção inicial e continuada, capa-
citando-a na metodologia do 
Projeto.

C. Selecionar e contratar coordenadores 
locais e alfabetizadores por município 
ou região, conforme critérios estabele-
cidos pelo Comitê Gestor.

D. Realizar a formação inicial e a forma-
ção continuada dos coordenadores locais 
e dos alfabetizadores.

E. Realizar acompanhamento pedagógico 
às turmas instaladas.

88 coordenadores locais e 1.262 al-
fabetizadores selecionados e con-
tratados.

88 coordenadores locais e 1.262 alfa-
betizadores qualificados na metodo-
logia do Projeto, desenvolve as ações 
de acompanhamento pedagógico 
as turmas e a alfabetização dos edu-
candos  em sala de aula de formas 
eficiente.

1262 Turmas funcionam com quali-
dade nas ações pedagógicas

4. Desenvolver ações de mo-
bilização e intervenção social 
visando à transformação da 
realidade vivida pelos alfabe-
tizandos.

A. Promover atividades nos espaços de 
alfabetização que possibilitem o exercício 
de mobilização e intervenção social nas 
comunidades atendidas.

B. Sensibilizar lideranças das comunida-
des e parceiros locais para fortalecer as 
mobilizações e lutas encaminhadas pe-
los educadores e educandos do Projeto 
MOVA-Brasil.

C. Promover a realização de 10 Encontros 
Estaduais de Educandos/as.

A. Alfabetizadores e alfabetizandos 
qualificados desenvolve  atividades 
de mobilização social na perspectiva 
de transformar a realidade vivida;

B. Lideranças locais sensibilizadas 
fortalecem as mobilizações sociais e 
lutas dos educadores e educandos 
para transformar a realidade  vivida.

C. Ampliar a participação dos edu-
candos/as, no processo de reflexão 
e proposição sobre as políticas de 
educação para jovens e adultos.

5. Contribuir na qualificação 
profissional de educadores/as 
e educandos/as.

A. Acentuar o caráter profissionalizante 
na formação de educadores e educandos 
para atuarem no mundo do trabalho do 
mercado formal e da economia solidária.

Garantia de formação para edu-
cadores e para os educandos/as 
sobre o tema mundo do trabalho 
do mercado formal e da econo-
mia solidária.
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4. PRESTAÇÃO DE CONTAS

“O processo de prestação de contas ainda é um desafio para algumas Entidades [...]. 
Essa transparência deve ser considerada como parte substancial das entidades, as quais 
devem ter um processo regular de auditoria, trazendo assim confiabilidade e melhoria 
contínua ao processo.” 

(TOZZI, 2010, p. 157) 

Prestar contas das atividades e recursos empenhados na execução de um projeto é, além de uma obriga-

ção contratual, um sinal de responsabilidade e transparência do trabalho que desenvolvemos. 

Na prestação de contas à Petrobras, deveremos apresentar as demonstrações contábeis e relatórios das 

atividades que foram desenvolvidas.

As prestações de contas são feitas usualmente por meio de relatórios. Os relatórios são documentos 

que descrevem as atividades realizadas, os resultados alcançados e a destinação dos recursos do projeto. A 

entrega dos relatórios obedece a um calendário preestabelecido e está diretamente relacionado ao repasse 

das parcelas do projeto.

Na elaboração e apresentação de um relatório de prestação de contas, devem ser considerados os se-

guintes fatores:

o relatório deve ser completo, fazendo um cruzamento entre as atividades propostas no projeto e sua aplicação;

o relatório é o momento crucial para a manutenção da parceria, por isso, devem ser detalhados minucio-

samente os benefícios gerados para a comunidade atendida com a ação. Dessa forma, o parceiro poderá 

ver que os recursos foram bem aplicados, já que os resultados foram satisfatórios;

o relatório deve ter uma linguagem clara e objetiva e precisa ser atraente. Devemos utilizar ferramentas 

que facilitem a compreensão de quanto e como a comunidade melhorou após a iniciativa;

ao fim do relatório, deve ser apresentado um balanço dos recursos que foram empregados neste período 

de funcionamento do projeto e mostrar que foram bem administrados;

deve-se fazer uma projeção dos benefícios já alcançados e elaborar novas metas para a próxima fase. 

Deve-se mostrar ao parceiro a importância da continuidade do projeto para a comunidade e as novas 

possibilidades de expressão desta parceria.

A entrega da prestação de contas final do projeto representa o fim do contrato/convênio, mas também 

pode representar o início de uma nova oportunidade, uma vez que, através desses instrumentais, podemos 

demonstrar toda a eficácia de nosso trabalho.

4.1 Metodologia de prestação de contas 
O contrato firmado entre o IPF e os parceiros estabelece procedimentos bastante rigorosos para a presta-

ção de contas de todas as despesas do projeto e deverá ser composta pelo conjunto das prestações de contas 

enviadas pelos colaboradores. Por essa razão, é fundamental que todos os envolvidos na execução financeira 

do projeto estejam atentos para que os requisitos legais sejam cumpridos.

É importante também lembrar que a Petrobras realizará uma análise minuciosa das informações envia-

das e não aceitará movimentos financeiros que não estejam de acordo com o que está estabelecido neste 

caderno. Quando uma despesa é rejeitada (glosada, na linguagem técnica), o convenente (no caso o IPF) fica 

obrigado a devolver o respectivo valor, com correção monetária. 

Para evitar esse tipo de ocorrência, o IPF, além de promover a formação continuada com a equipe dos 

polos, se coloca à disposição, a qualquer instante, para apoiar na solução de dúvidas e problemas surgidos ao 

longo da execução financeira do projeto. 



16

Gestão Compartilhada

4.2 Modalidade de prestação de contas

IPF – PETROBRAS

Sistema Mais - Monitoramento e Avaliação do Investimento Social
O Sistema de Monitoramento e Avaliação do Investimento Social (MAIS) da Petrobras foi desenvolvido 

para permitir um melhor acompanhamento dos projetos apoiados pela área social. O aprimoramento da ges-

tão se torna possível na medida em que se conhecem melhor as conquistas e dificuldades de cada projeto.

Por meio do sistema é possível enviar os relatórios de monitoramento trimestrais e final via Internet, sem 

a limitação da barreira geográfica. O sistema também contempla a submissão do Relatório para Acompanha-

mento da Execução Orçamentária, o Cadastro de Participantes e um Cadastro de Anexos.

prestação de contas parcial

prestação de contas final

Documentação e Obrigatoriedade 

Pedagógico
relatório pedagógico, contendo: conteúdos, procedimentos metodológicos, desafios, estratégias de supe-

ração, os resultados alcançados, locais onde ocorreram as atividades e o público envolvido;

relação das instituições parceiras;

fotos das atividades; 

material pedagógico; 

lista de presença.

Financeiro
relação dos pagamentos efetuados (resumida e detalhada);

relatório da execução físico-financeira;

apresentação da documentação de contrapartida (caso houver);

conciliação bancária;

relação dos bens adquiridos;

relação de receita (entrada de recursos) e despesa;

apresentação dos rendimentos do recurso aplicado; 

cópias de notas fiscais;

cópia dos orçamentos;

cópia de extratos bancários;

cópia de um exemplar dos produtos produzidos (livros, cadernos, bolsas, banners etc.) a partir dos recur-

sos do projeto.

Polo – IPF
As prestações de contas deverão ser enviadas mensalmente ao IPF, até quinze dias após a finalização do 

mês em questão, seguindo os seguintes procedimentos e padrões:

a) Organizar a documentação 

Os documentos fiscais deverão ser organizados e separados por tipo de rubricas, já que para cada uma 

dessas atividades será feita uma prestação de contas específica.

Os documentos fiscais deverão ser colados em folhas de papel, mantendo em conjunto despesas do mesmo tipo.

b) Checar a documentação

A pessoa responsável pela prestação de contas deve checar que a documentação segue os requisitos 

estabelecidos no caderno de gestão, de modo a não incluir na prestação de contas documentos e despesas 

que não sejam apropriados. 
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IMPORTANTE

Isso é bastante importante, já que torna os processos de aprovação mais ágeis e, consequentemente, 

permite que se faça mais rapidamente a transferência dos recursos para as atividades do próximo período.

c) Anexar cotações de preços

Os documentos referentes às cotações de preços realizadas devem ser grampeados à nota fiscal corres-

pondente à aquisição dos serviços ou produtos cotados.

d) Lançar os documentos

Todos os documentos devem ser lançados em planilhas próprias, conforme a área de atividades (ver ane-

xo II – Formulários de Prestação de Contas).

e) Conciliação da conta corrente e do controle de caixa

Checar se a movimentação financeira do período está de acordo com o que consta no extrato da conta 

corrente e com o controle de caixa. 

Quando depositamos uma quantia solicitada na conta do polo, e esta é sacada por completo ou parcial-

mente, damos o nome de “caixa”, ou seja, o caixa existe a partir da retirada de recurso da conta corrente do 

polo, para pagamento de despesas para execução das atividades do projeto.

A partir do momento que o IPF deposita recurso na conta corrente do polo, independentemente da 

atividade a ser realizada (fundo fixo, formação etc.) o polo fica com saldo devedor ao IPF, que, por sua vez, 

aguarda a prestação de contas do polo para que esse débito seja sanado.

Quando houver sobra de recurso em caixa, ou seja, quando o recurso solicitado não for utilizado por completo 

na atividade, o coordenador de polo deverá estar ciente de que há saldo em caixa e, quando enviar ao IPF a solicita-

ção de um próximo recurso, este será apenas um complemento de valores, abatendo o saldo que sobrou em caixa.

O saldo do caixa será sempre o valor que ainda falta prestar contas ao IPF, e não o valor que está na conta 

corrente do polo ou que se tem em mãos.

Todo final de mês, o IPF enviará aos polos o controle dos caixas, ou seja, a descrição de todos os valores 

liberados ao polo, prestações de contas recebidas no IPF e saldo devedor. Qualquer dúvida em relação aos 

saldos dos caixas, favor enviar e-mail (o e-mail será informando no início da fase).

Por fim, esse saldo deverá ser checado mensalmente pelo coordenador de pólo, para que não haja di-

vergências entre o controle do IPF e o controle do polo, seja divergências mensais ou no final do convênio.

4.3  Envio do processo de prestação de contas
O processo de prestação de contas deverá ser enviado por SEDEX, ordenado da seguinte forma:

Prestações de contas específicas (1.1 Fundo fixo, 6.1 Formação inicial, 6.2 Formação continuada, etc.), 

contendo como anexo os respectivos documentos fiscais e cotações de preços, respeitando a sequência das 

despesas em conformidade com o formulário de prestação de contas.

O SEDEX deve ser encaminhado para:

Além do envio por SEDEX, todas as planilhas (formulários de prestações de contas e controle de caixa) 

devem ser enviadas por e-mail (o e-mail será informando no início da fase).

INSTITUTO PAULO FREIRE
Projeto MOVA-Brasil 

Rua Cerro Corá, 550 – Sala 10
Alto da Lapa

CEP 05061-100    
SÃO PAULO – SP
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Considerando a sistematização, já proposta por Paulo Freire, esse momento é crucial para o processo dialógico 
– ação, reflexão e ação. Nesse processo, é possível avaliarmos não apenas o desenvolvimento pedagógico do 
projeto, mas o desenvolvimento cronológico e financeiro, auxiliando, nesse momento, na análise de metas e 
resultados alcançados, assim como na identificação de possíveis falhas no decorrer da execução.

4.4 Prazos 
O prazo para a prestação de contas é um ponto vital para a realização do projeto, pois, em caso de 

atraso, o pagamento da parcela paga pela Petrobras também será atrasada, podendo gerar atrasos nos pa-

gamentos aos fornecedores. Outra implicação do atraso na entrega da prestação de contas é que o IPF corre 

o risco de responder juridicamente por tal descumprimento, independentemente de ser prestação parcial ou 

final. O atraso nas prestações de contas pode inclusive impossibilitar o IPF de receber os recursos da Petrobras 

ou até mesmo realizar outros convênios ou contratos.

Para facilitar e evitar erros, recomendamos não deixarmos a prestação para a última semana do prazo. 

Desta forma, deve-se fazer a prestação de contas regularmente, de acordo com o cronograma estabelecido.

Mesmos após o envio da prestação de contas, a Petrobras analisará a documentação, podendo posterior-

mente solicitar esclarecimentos de pontos que não estejam devidamente explicados. 

4.5 Observações
somente serão aceitas prestações de contas completas;

fica condicionada a liberação dos recursos para o período seguinte à prestação de contas completa do 

período anterior;

o IPF arquivará as prestações de contas originais, que ficarão à disposição dos órgãos governamentais 

para fiscalização e auditoria;

os polos devem arquivar uma cópia de cada prestação de contas para possíveis consultas junto ao IPF;

os polos deverão restituir ao IPF os valores cujos comprovantes tenham sido impugnados pelo seu Setor 

Financeiro e Fiscal.
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5.1 Conta bancária
Para a movimentação dos recursos pelos polos, serão abertas ou mantidas contas correntes no BANCO 

DO BRASIL, que terão uso específico e exclusivo para o projeto e deverão ser movimentadas apenas pela(o) 

coordenadora(o). 

A movimentação da conta será realizada por meio de cartão bancário, APENAS para saques e será vin-

culada à procuração de caráter pessoal autorizando a movimentação dos recursos solicitados. Não será per-

mitida a utilização do cartão como cartão de débito; desta forma, o recurso deverá ser sacado e as despesas 

pagas em dinheiro.

A coordenação de polo deverá assinar uma declaração de responsabilidade no uso dos cartões.

Ao término de cada fase, a conta corrente deverá estar zerada e ficará impossibilitada de movimentar 

qualquer outro recurso ou realizar qualquer pagamento que não seja referente ao projeto.

Temos o limite de 2 (dois) extratos mensais, 
caso haja necessidade de emitir um terceiro, a soli-
citação do mesmo deverá ser efetuada diretamen-
te ao IPF.

O banco nos limita a efetuarmos apenas 6 
(seis) saques, sem custo adicional. A partir do sé-
timo saque será cobrada uma taxa adicional, por-
tanto, os saques devem ser bem administrados 
pelos coordenadores dos polos.

Utilizar apenas caixas automáticos do Banco 

do Brasil, pois a rede 24 horas possui acréscimo de 
tarifa bancária muito elevada.

Caberá exclusivamente ao coordenador reali-
zar os saques, fazer os pagamentos de transporte, 
hospedagem, alimentação, material de escritório, 
manutenção de salas e equipamentos, reprodução 
de material didático, formativo e informativo, bem 
como quaisquer despesas com atividades locais 
que possam estar envolvidas no desenvolvimento 
do projeto.

OBSERVAÇÕES

5.2 Transferência de recursos 
Os polos estaduais receberão, em conta corrente, recursos para o desenvolvimento das atividades previs-

tas no plano de trabalho do projeto; para tanto, os recursos deverão ser requisitados por meio de formulário 

específico para SOLICITAÇÃO DE RECURSOS (ver anexo I – Modelo de Solicitação de Recursos).

O formulário de solicitação de recursos deverá ser enviado por e-mail (o e-mail será informado no início 

da fase) com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência. 

As solicitações de recursos deverão ser enviadas ao IPF apenas na 1º semana de cada mês, ficando a 2ª 

e 3ª semanas reservadas para execução das atividades solicitadas e a 4ª semana reservada para preparação e 

envio da prestação de contas ao IPF. 

5. PROCEDIMENTOS PARA A  
 EXECUÇÃO FINANCEIRA

IMPORTANTE
Os recursos solicitados só serão liberados aos polos se a prestação de contas estiver em dia 

e sem pendências.
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5.3 Itens de despesas autorizados
O plano de trabalho do projeto deverá apresentar um orçamento geral, contendo as despesas a serem 

realizadas. 

As rubricas e os itens de despesas previstos no plano de trabalho devem ser respeitados, não havendo 

realização de nenhum outro tipo de despesa pelos polos estaduais.

O pagamento do fundo fixo é destinado às despesas de manutenção do polo; desta forma, estão libera-

dos apenas os itens abaixo listados:

aluguel (impostos quando for o caso);

luz;

água;

telefone (fixo);

internet;

materiais de escritório e limpeza;

correios;

pequenas despesas de deslocamento ou alimentação.

Com base nas despesas realizadas nas fases anteriores do projeto, para nova fase teremos valores fixos 

mensais destinados a cada polo. Esse valor será informado aos coordenadores.

Não serão aceitas despesas, relativas às formações, na prestação de contas do Fundo Fixo.

5.4 Despesas com formação inicial, continuada e geral
Ainda com base nas despesas realizadas nas formações anteriores, para a nova fase do projeto, teremos 

valores previstos para cada polo. O valor será estipulado levando-se em consideração as características locais e o 

número de participantes de cada atividade. Os valores serão informados a cada coordenador, que se responsabi-

lizará em adequar a formação à nova realidade, buscando novas alternativas, caso o recurso não seja suficiente.

O coordenador deverá solicitar para que os pagamentos sejam efetuados diretamente pelo IPF. Esse pro-

cesso evita um trabalho adicional dos pólos, que deixarão de controlar esses valores em suas contas. 

5.5 Processo de compras
O Projeto MOVA-Brasil é financiado pela Petrobras, que é um órgão estatal, portanto com recursos públi-

cos. Desta forma, caberá a todos nós garantirmos que os recursos aplicados no projeto respeitem os princípios 

de utilização de recursos públicos; ou seja, os princípios de: legalidade, imparcialidade, moralidade, eficiência, 

economicidade e impessoalidade.

Para tanto, antes de executar qualquer despesa, os coordenadores e assistentes deverão cuidar para que 

sejam seguidos e atendidos os seguintes procedimentos e critérios.

5.6 Cotação de preços
Todos os processos de compras devem estar pautados pelo princípio da economicidade. Deve-se buscar 

as soluções mais econômicas, por meio de cotação de preços com, no mínimo, 3 fornecedores. Caso não seja 

possível, deverá ser justificado o motivo pela ausência dos orçamentos.

Os orçamentos deverão ser apresentados em papel timbrado do estabelecimento, informando endereço 

completo, CNPJ, inscrição estadual, telefones para contato, detalhamento do serviço/produto oferecido com 

as mesmas especificações, prazo de entrega, valor final e assinatura do responsável pelo estabelecimento; em 

caso de serviços de hospedagem, alimentação e transporte, deverá conter no orçamento a quantidade de 

pessoas que utilizarão os serviços.

Sob nenhuma hipótese poderão ser realizadas compras de valor igual ou superior a R$ 5.000,00. Caso 

sejam necessárias aquisição de serviços ou produtos com esses valores, o IPF deve ser comunicado com ante-

cedência suficiente (mínimo 30 dias) para orientar e apoiar o polo no processo de compras.
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Valores gastos com bebidas alcoólicas, cigarros ou itens não pertinentes à execução física não serão aceitos.

5.7 Contratação de serviços
Contratação de serviços de pessoas físicas – Fica vedada a contratação de serviços de pessoas físicas. 

Essas contratações exigem que o pagamento seja efetuado por meio de Recibo de Pagamento a Autôno-

mos, que ocasionam em uma sobrecarga de trabalho muito grande aos departamentos internos do IPF. 

Só devem ser contratados serviços de pessoas jurídicas inscritas no CNPJ. Exceções deverão ser solicitadas 

com antecedência mínima de 15 dias junto à equipe administrativa-financeira;

Serviços de alimentação – Se não houver, na localidade, serviço de alimentação em empresa inscrita no 

CNPJ, o contratante deverá comprar os alimentos em estabelecimento inscrito no CNPJ e exigir nota fiscal;

Serviços de transporte – Para serviços de transporte/frete de passageiros, somente serão aceitas notas 

fiscais de pessoas jurídicas licenciadas para esta atividade e inscritas no CNPJ. Caso não seja possível, as 

despesas serão tratadas individualmente e cada participante deverá apresentar comprovante de transpor-

te (passagens, bilhetes, etc.).

5.8 Pagamentos
Adiantamentos e sinais – A legislação de convênios proíbe a realização de pagamentos a título de 

adiantamento ou de sinal. Os pagamentos poderão ser efetuados somente contra entrega dos produtos 

ou serviços contratados, juntamente com o respectivo documento fiscal e comprovante de recebimento 

do valor pago;

Recibos – As notas fiscais não valem como recibo. O recibo pode ser feito à parte ou carimbado, datado 

e assinado pelo fornecedor, na própria nota fiscal (frente ou verso); 

Pagamentos nominais – Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente por meio de transfe-

rência bancária, cheques nominativos ou ordem de pagamento, da conta bancária do polo estadual, para 

uso exclusivo do projeto.

5.9 Documentos fiscais válidos
Todos os gastos realizados com recursos do projeto devem ser comprovados por meio de um documento 

fiscal válido, de valor correspondente. São documentos fiscais válidos:

notas de pessoas jurídicas sem qualquer rasura;

cupons fiscais contendo CNPJ do fornecedor  (supermercado, correios, combustível etc.);

canhotos de passagens;

recibos de táxi contendo o nome do passageiro, itinerário, data, nome completo do motorista, CPF do 

motorista ou CNPJ da empresa de táxi;

recibos de pequenas despesas (ver modelo no anexo III), para despesas que não possuem documento fiscal. 

A emissão desses recibos será permitida apenas para pequenas despesas e em casos específicos, ou seja, 

quando realmente não houver possibilidade de adquirir um documento fiscal junto ao estabelecimento que 

forneceu o serviço (Ex.: ônibus, metrô, lotação).

5.10 Correta emissão dos documentos fiscais
Deve-se ter o cuidado de verificar que as notas atendam os seguintes requisitos:

Identificação do documento: deve constar “Nota Fiscal” e o número do documento. Cuidado, pois muitos 

estabelecimentos tentam iludir o consumidor fornecendo “Notas de Serviço”, “Notas de Consumo”, “Ordens 

de Serviço” etc. que não possuem validade fiscal.

Dados do fornecedor: razão social, CNPJ, telefones para contato e endereço completo.

Data do documento: a data do documento deve estar preenchida sem rasuras. A data não pode ser an-

terior ou posterior ao período de vigência do convênio.
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Dados do comprador: a razão social, o endereço e CNPJ do comprador devem constar no documento.

INSTITUTO PAULO FREIRE – Projeto MOVA-Brasil 

Rua Cerro Corá, 550 – Sala 10 – Alto da Lapa – CEP 05061-100 – SÃO PAULO-SP

Notas fiscais em nome de terceiros não serão aceitas!

Descrição dos produtos ou serviços: a descrição deve ser detalhada mencionando a quantidade, o tipo do 

produto ou serviço prestado e a que atividade se refere.

Data de validade: deve-se observar se o documento fiscal possui uma data de validade ou data limite 

para emissão. Caso haja esse tipo de indicação, verifique que a emissão está sendo realizada dentro do prazo.

Casos eventuais, em que essas exigências não possam ser cumpridas, o IPF deve ser comunicado antecipadamente 

para a busca de soluções viáveis.

5.11 Modelo de solicitação de numerário 

5.12 Formulários de prestação de contas – Formações e aportes 

Projeto MOVA-Brasil Desenvolvimento & Cidadania ______Etapa          Ano________

Projeto MOVA-Brasil Desenvolvimento & Cidadania ______Etapa          Ano________
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5.13 Fundo fixo

5.14 Aportes 
As solicitações de aportes de transporte para a realização das atividades formativas deverão ser preenchi-

das conforme modelo abaixo, preenchendo todos os campos:

Projeto MOVA-Brasil Desenvolvimento & Cidadania ______Etapa          Ano________

Projeto MOVA-Brasil Desenvolvimento & Cidadania ______Etapa          Ano________

Projeto MOVA-Brasil Desenvolvimento & Cidadania ______Etapa          Ano________
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5.15 Modelo de recibo  

A
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A emissão desses recibos será permitida apenas para pequenas despesas e em casos específicos, ou seja, 

quando realmente não houver possibilidade de adquirir um documento fiscal junto ao estabelecimento que 

forneceu o serviço (Ex.: ônibus, metrô, lotação).

O recibo IPF também poderá ser utilizado como nota explicativa de despesas realizadas.

Em casos diferentes do exposto acima, os recibos não serão aceitos pelo setor de prestação de contas 

do IPF.
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5.16 Modelo de contrato de locação

Pelo presente instrumento particular de direito, as partes abaixo qualificadas:

NOME_______________portadora da cédula de identidade  RG Nº ____________, inscrita  no CPF Nº _____________ e residente e domi-

ciliada ______________nesta capital, doravante designada simplesmente LOCADORA. 

INSTITUTO PAULO FREIRE, pessoa jurídica sem finalidade econômica ou lucrativa, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

69.270.486/0001-84, com sede na Rua Cerro Corá, n.º 550, Sala 10, Alto da Lapa, São Paulo – SP, CEP 05061-100, neste ato represen-

tado por seu presidente________________, doravante designado simplesmente LOCATÁRIO.

Resolvem de pleno e comum acordo formalizar a locação do imóvel não residencial descrito a seguir, mediante as seguintes disposições:

I – DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª – A LOCADORA é legítima possuidora do imóvel objeto da matrícula n° ____________, registrado perante o __ Cartório de 

Registro de Imóveis de São Paulo, o qual está livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, dúvidas e ônus, que consiste em uma sala sito 

na (endereço do imóvel), São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05107-001.

Cláusula 2ª – Por este instrumento, a LOCADORA dá em locação, ao LOCATÁRIO, a sala acima descrita, sendo entregue ao LOCATÁRIO 

no estado em que se encontra, conforme Termo de Vistoria realizado e devidamente assinado pelas partes, o qual faz parte integrante 

do presente instrumento.

II – DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 3ª – A presente Locação destina-se restritivamente ao uso do imóvel para fins não residenciais, ficando vedado ao LOCATÁRIO 

alterar a destinação de uso do imóvel sem prévio consentimento por escrito da LOCADORA.

III – DO VALOR DO ALUGUEL E SEU REAJUSTE

Clausula 4ª – O valor do aluguel mensal será de R$ XXX (XXX), que deverá ser pago até o dia XXX, em moeda corrente do País, 

através de depósito bancário em favor da LOCADORA, no Banco ________, agência n.º _, conta corrente n.º ________, valendo o com-

provante de depósito como recibo. 

Cláusula 5ª – Ao pagamento efetuado após a data convencionada na Cláusula 4ª, será acrescido, a título de multa moratória, o importe 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante do débito em atraso, além de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, bem 

como atualização monetária, na hipótese do atraso no pagamento do aluguel exceder a 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único – Caso haja necessidade de adoção de medidas judiciais, fica desde já fixada a verba honorária em 20% (vinte por 

cento) do valor do débito apurado, acrescido das custas judiciais.

Cláusula 6ª – O valor do aluguel constante da cláusula 4ª será reajustado anualmente, tendo como base o Índice Geral de Preços e 

Mercado (IGPM) e, em caso de falta deste índice, o reajustamento do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários 

do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. Se, por determinação 

governamental, a forma do reajuste se modificar, prevalecerá a máxima permitida para contratos desta natureza, aplicado sempre sobre 

o valor líquido do aluguel.

IV – DO PRAZO DE LOCAÇÃO

Cláusula 7ª – A presente locação terá o lapso temporal de validade de XXX (XXX) meses, a iniciar-se no dia XXX, e findar-se no dia XXX, 

data na qual o imóvel deverá ser devolvido livre e desembaraçado de pessoas e bens, em perfeito estado de higiene, conservação e lim-

peza, com a consequente entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, sob pena 

de, não o fazendo, incorrer nas penalidades da cláusula 14ª.

V – DAS DESPESAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL

Cláusula 8ª – Todos os impostos que incidam sobre o imóvel, tais como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), assim como as 

despesas de condomínio, água e energia elétrica, serão assumidas pelo LOCATÁRIO durante a vigência da locação, que deverá quitá-las 

pessoalmente nos seus respectivos vencimentos. 

Parágrafo 1º – A LOCADORA será responsável pelas despesas e multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, 

taxas e outros que já incidam ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação, bem como por quaisquer atrasos, multas, 

atualizações monetárias e juros que decorram da demora no envio desses carnês e/ou avisos de recebimentos ao LOCATÁRIO.

Parágrafo 2º – O LOCATÁRIO deverá comprovar o pagamento dos impostos, taxas e condomínio a cada 2 (dois) meses e enviar por fax 

os respectivos recibos à LOCADORA. 

Parágrafo 3º – Por ocasião do término da locação, ou se solicitado anteriormente, o LOCATÁRIO entregará à LOCADORA os recibos 

comprobatórios dos pagamentos efetuados. 

VI – DAS BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 9ª – Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste contrato, seja ela necessária, útil ou volup-

tuária, só poderá ser realizada após a autorização expressa da LOCADORA. 
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Cláusula 10ª – O LOCATÁRIO não terá quaisquer direitos à retenção ou indenização pelas benfeitorias que venham a ser implementadas, 

quer sejam necessárias, úteis ou voluptuárias, as quais ficarão, de imediato, incorporadas ao imóvel. 

VII – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Cláusula 11ª – O LOCATÁRIO obriga-se, expressamente, sob pena de cometimento de infração, ensejadora de rescisão do contrato, ao 

seguinte:

a)  pagar, pontualmente, o aluguel nos prazos e valores ajustados;

b)  efetuar a imediata reparação de todos os estragos causados por si ou por seus prepostos, mantendo o imóvel em perfeitas condições 

de funcionamento, uso e limpeza;

c)  levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação lhe incumba, bem 

como eventuais turbações de terceiros;

d)  entregar à LOCADORA os comprovantes de pagamento de todas as contas incidentes sobre o imóvel, em documentos originais, 

destacadamente, contas de luz e energia, contas de água e esgoto, e eventuais carnês de IPTU/Taxa de Lixo, caso estiverem em seu poder 

ao término da locação.

VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

Cláusula 12ª – A LOCADORA declara não haver quaisquer restrições à ocupação pelo LOCATÁRIO do objeto ora dado em locação, 

obrigando-se, expressamente, sob pena de cometimento de infração contratual, a:

a) permitir ao LOCATÁRIO a utilização do objeto da locação, para que ela possa desenvolver suas atividades, em perfeitas condições ao 

uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato;

b) garantir o seu uso pacífico, permitindo a circulação do LOCATÁRIO e de seus prepostos nas áreas objeto da locação;

c) resguardar o LOCATÁRIO dos embaraços e turbações de terceiros, a fim de que prevaleçam todos os direitos e obrigações oriundos do 

presente instrumento;

d) responder por quaisquer vícios ou defeitos anteriores à ¬locação;

e) fornecer ao LOCATÁRIO os recibos  apropriados, discriminando os valores por ela pagos.

IX – DAS VISTORIAS ESPORÁDICAS 

Cláusula 13ª – O LOCATÁRIO permitirá à LOCADORA realizar vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, com antecedência mí-

nima de 10 (dez) dias, podendo esta última averiguar o funcionamento de todas as instalações, acessórios e equipamentos de segurança.

X – DA MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula 14ª – As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da ocorrência do fato, a ser 

aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato, com a faculdade, para a parte inocente, de poder 

considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade.

Parágrafo 1º – Em caso de atraso superior a 10 (dez) dias no pagamento do aluguel ou necessidade de ressarcimento de danos causados 

ao imóvel, poderá haver levantamento do valor correspondente à satisfação da inadimplência ou ressarcimento do dano.

Parágrafo 2º – Ao final do contrato, após apurada eventual inadimplência ou dano, o saldo remanescente total da conta poupança 

aberta deverá ser integralmente devolvido ao LOCATÁRIO, adicionado de todo e qualquer valor relativo à atualização monetária e rendi-

mentos apurados durante o prazo da presente locação, com extrato de todo o período para conferência.

XI – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 15ª – Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte 

do LOCATÁRIO, quando:

ocorrer qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independentemente de dolo ou culpa 

do LOCATÁRIO; 

em hipótese de desapropriação do imóvel alugado.

Cláusula 16ª – Encerrada a locação, o LOCATÁRIO responderá pelos aluguéis e demais encargos da locação devidos durante o tempo 

necessário à reposição do imóvel ao estado em que foi entregue.

Parágrafo único – Conforme já mencionado, faz parte integrante do presente instrumento o termo de vistoria circunstanciado do imó-

vel, cumprindo ao LOCATÁRIO, ao final da locação, efetuar, juntamente com a LOCADORA, termo de vistoria por ocasião da entrega das 

chaves, comprometendo-se o LOCATÁRIO, caso sejam constatados defeitos ou danos, providenciar os devidos reparos, no prazo de 15 

(quinze) dias contados da respectiva notificação.

XII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 17ª – O presente instrumento é irrevogável, irretratável e irrenunciável, obrigando as partes e seus sucessores. 

Parágrafo Único – Apesar do caráter de irrevogabilidade, irretratabilidade e irrenunciabilidade do presente instrumento, poderá ele ser 

rescindido, a critério da parte inocente, caso a outra parte descumpra suas obrigações.

Cláusula 18ª – Caso venha a ser efetivada a cessão, promessa de venda, transferência e/ou conferência do domínio do imóvel ou de 

direitos a eles relativos a terceiros, a qualquer título, durante o decurso do prazo contratual, compromete-se expressamente a LOCADORA 

a fazer constar, do instrumento que vier a celebrar, a obrigatoriedade do adquirente respeitar um prazo mínimo de 120 (cento e vinte) 

dias para que o LOCATÁRIO possa deixar o imóvel.

Cláusula 19ª – Qualquer tolerância ou abstenção no exercício de direito ou prerrogativa, de forma expressa ou implícita de qualquer 

das partes, mesmo que reiteradas, no que se refere ao cumprimento do disposto no presente instrumento, não será interpretada como 

novação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de exigirem o seu cumprimento a qualquer tempo.

Cláusula 20ª – O LOCATÁRIO gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido de perdas e danos que eventualmente sejam 

apuradas judicialmente com sentença transitada em julgado.

Cláusula 21ª – O presente acordo obriga as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, regulando-se seus dispositivos com fundamento 

na Lei 8.245/91, diploma regulador da locação urbana e, supletivamente, pelas normas contidas no Código Civil.
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Cláusula 22ª – Tudo quanto for devido em razão deste contrato, e não comporte processo de execução, será cobrado em ação compe-

tente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, as custas e despesas judiciais e extrajudiciais, os honorários advocatícios na base de 

20% (vinte por cento), sem prejuízo de atualização monetária, que deverá ser aplicada sem expurgo ou qualquer diminuição.

XIII – DO FORO

Cláusula 23ª – As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo como o único competente para dirimir eventual pendência decorrente 

deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim certos e ajustados, firmam os signatários este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, e para um único 

fim de direito, diante das 2 (duas) testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

São Paulo,    de            de ______.

__________________________________________

Locadora

__________________________________________

INSTITUTO PAULO FREIRE

Locatário

TESTEMUNHA:                                  TESTEMUNHA:                                

1. NOME:                                          2. NOME:

RG:                                                   RG:

CPF/MF:                                            CPF/MF:

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 26 DA IN SRF 306/2003

O (RAZÃO SOCIAL), com sede na (ENDEREÇO) - CEP (Nº) com seu estatuto registrado no (nº) (LOCAL) – (MUNICÍPIO), sob o n.º (nº) em 

(DATA), e inscrito no CNPJ/MF sob n.º (Nº), neste ato representado por seu Diretor Geral (NOME), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), 

(PROFISSÃO), portador da Cédula de Identidade RG n.º (Nº) e do CPF/MF n.º (Nº), residente e domiciliado nesta (CIDADE) do Estado de 

(ESTADO) na (ENDEREÇO) – CEP (Nº),  DECLARA ao INSTITUTO PAULO FREIRE, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da 

Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem 

fins lucrativos (art. 20, inciso IV) de caráter (CARÁTER).

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) é entidade sem fins lucrativos;

b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;

c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;

d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;

e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 

f) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas 

receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 

situação patrimonial;

g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em 

ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unida-

de pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela 

concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao 

crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Data.

_________________________

(nome)

Diretor Geral

(razão social)

5.17 Modelo declaração de isento 
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6.1 Admissão de candidatos – Perfil e atribuições
O Instituto Paulo Freire (IPF), em 

parceria com a Petrobras e a Federação 

Única dos Petroleiros, tem como obje-

tivo o fortalecimento da cidadania, a 

redução do analfabetismo no Brasil e 

a criação de políticas públicas de EJA, 

por meio da formação de monitores e 

da alfabetização de educandos jovens 

e adultos. Para atingir esses objetivos, 

os monitores serão contratados pelo 

regime da CLT, por prazo determinado, 

podendo o mesmo ser prorrogado por 

mais um período de acordo com o Pa-

rágrafo 2º do art. 472 da CLT.

6.1.1 Coordenador de polo 

Perfil
curso superior completo;

experiência em movimentos de alfabetização de jovens e adultos e demais movimentos sociais;

afinidade com a proposta político-pedagógica do Projeto;

experiência em coordenação e/ou orientação pedagógica;

disponibilidade para assumir os compromissos colocados pelo Projeto, que compreendem: viagens e, 

quando necessário, trabalho nos finais de semana.

Atribuições
coordenar o Projeto MOVA-Brasil no polo;

garantir as diretrizes político-pedagógicas do Projeto;

participar dos encontros de formação nacional;

reunir-se periodicamente com o coordenador local para planejar, acompanhar e avaliar as ações no Estado;

planejar e realizar a formação continuada dos coordenadores locais e monitores;

acompanhar e avaliar o trabalho dos coordenadores locais e dos monitores;

garantir a execução e articulação das ações no Estado;

prestar contas do Projeto no Estado junto ao departamento administrativo-financeiro do IPF;

estabelecer relações com outras experiências de Educação de Jovens e Adultos.

6.1.2 Coordenador local (Auxiliar pedagógico pleno)

Perfil
ensino Médio completo;

experiência em movimentos sociais;

6. PROCEDIMENTOS PARA OS  
 RECURSOS HUMANOS
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afinidade com a proposta político-pedagógica do Projeto;

disponibilidade para assumir os compromissos colocados pelo Projeto: viagens e trabalho nos finais de 

semana, quando necessário. 

Atribuições
coordenar os núcleos na localidade;

estabelecer relações institucionais do Projeto com entidades locais e com outras experiências de Educa-

ção de Jovens e Adultos;

garantir a atualização e análise da documentação referente à frequência e à mobilidade dos alunos, ao 

planejamento das ações, aos relatórios de atividades, aos registros de observação dos alunos, às avalia-

ções envolvendo o acompanhamento da organização dos portfólios dos educandos;

responsabilizar-se, juntamente com os monitores da sua localidade, pela frequência de no mínimo 20 e 

no máximo 30 alunos por turma;

participar de reuniões, encontros e sessões de estudo programados pela coordenação de polo;

responsabilizar-se pelo processo cotidiano de sua formação e contribuir para a formação de parceiros, de 

acordo com a proposta político-pedagógica;

planejar, organizar e orientar, no âmbito da localidade, as formações semanais;

articular o seu trabalho com os demais sujeitos envolvidos nas ações do Projeto;

sistematizar as ações desenvolvidas.

6.1.3 Monitor 

Perfil
ensino Fundamental completo;

experiência de trabalho em movimentos sociais;

afinidade com a proposta político-pedagógica do Projeto;

disponibilidade para assumir os compromissos colocados pelo Projeto: viagens e trabalho nos finais de 

semana, quando necessário. 

Atribuições 
ministrar aulas, trabalhando com temas geradores, buscando articular as diferentes áreas do conheci-

mento;

orientar os educandos da proposta político-pedagógica do MOVA-Brasil, que inclue trabalhos de caráter 

social, político e cultural;

organizar o portfólio dos educandos com o objetivo de avaliar o processo de ensino-aprendizagem.

responsabilizar-se pelos registros e documentação do processo;

responsabilizar-se, juntamente com o coordenador local, pela frequência de no mínimo 20 e no máximo 

30 alunos por turma;

participar dos Encontros de Formação, Planeja mento e Avaliação;

responsabilizar-se pelo processo cotidiano de sua formação e contribuir na formação dos parceiros;

organizar material pedagógico e de apoio.

6.2 Registro de empregados 
Para que possamos efetuar o contrato de trabalho por prazo determinado, os candidatos selecionados 

deverão encaminhar os documentos a seguir e também preencher uma ficha contendo todos os dados pesso-

ais (MODELO ANEXO), ficando claro que o colaborador, após o término do contrato, poderá ser recontratado 

somente após 6 meses (180 dias).
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6.3 Relação dos documentos
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

cópia da cédula de identidade;

cópia do título de eleitor;

cópia do CPF - Cadastro de Pessoa Física, do Ministério da Fazenda.

1 Fotografia - 3X4 (recente);

cópia da certidão de nascimento (para solteiros);
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cópia da certidão de casamento (para casados);

cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, necessá-

ria para o pagamento do salário-família;

cópia do certificado de alistamento militar (para homens);

cópia do comprovante de cadastro no PIS (Programa de Integração Social);

cópia do comprovante de residência (Ex.: conta de água, luz, telefone);

curriculum Vitae (coordenadores de polo);

cópia do comprovante de escolaridade;

declaração de que possui outro emprego (se possuir), mencionando horário ou cópia do contrato de trabalho;

obrigatoriamente, obter conta corrente ou conta salário no Banco do Brasil, não existindo mais opção por 

pagamento através de OP (Ordem de Pagamento);

cópia do cartão conta-salário ou conta-corrente do Banco do Brasil;

atestado médico admissional, constando o cargo MONITOR, ASSISTENTE PEDAGÓGICO, AUXILIAR PEDA-

GÓGICO PLENO (antigo Coordenador Local), AUXILIAR PEDAGÓGICO JUNIOR (Auxiliar Administrativo) e 

não professor, não podendo a data do exame ser posterior à admissão; de preferência, na formação inicial;
ficha do Cadastro de Colaborador, devidamente preenchida, principalmente o CEP, conforme modelo 

anexo (p. 37);

1 envelope para a documentação de cada colaborador contendo o nome do mesmo e qual polo pertence.

6.4 Direitos 
Pelo contrato supramencionado, o empregado terá os seguintes direitos:

registro em CTPS (Carteira de Trabalho);

salário mensal;

férias;

1/3 de férias;

13º salário;

depósito do FGTS em conta vinculada junto a CEF;

licença maternidade ou paternidade;

a licença maternidade ocorrerá somente dentro do prazo do Contrato.

Obs.: Seguro-desemprego em contrato de trabalho determinado não é devido. 

6.5 Contrapartida
O empregado terá as seguintes obrigações:

apresentar o atestado do exame médico admissional, em conformidade com o artigo 268, parágrafos 1º 

ao 5º da CLT e Norma Regulamentadora nº 7 da Portaria 3.214/78;

apresentar a CTPS (Carteira de Trabalho) para atualização, sempre que solicitado;

ser zeloso em sua atividade, de forma a cumprir todas as metas estabelecidas em sua área de atuação e 

previstas no Projeto;

ser assíduo e pontual no trabalho;

pela jornada de trabalho, os contratados receberão o salário, já descontados as contribuições e impostos 

advindos de Lei, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês trabalhado;

a jornada de trabalho e as tarefas realizadas em cada mês pelos monitores, serão supervisionadas pelo 

coordenador de polo estadual e pelo coordenador técnico-pedagógico do Projeto.

6.6 Da documentação quando do registro 
informar imediatamente ao RH, enviando a “Ficha de Cadastro do Colaborador”, devidamente preenchi-

da, via fax; exceto no início da fase;
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deverá a documentação ser encaminhada “completa” ao ipf até o dia 20 de cada mês;

anexo a este, o procedimento na entrega da documentação, tanto na admissão quanto na demissão.

6.7 Pedido de demissão 
Todas as solicitações de demissão devem chegar ao RH no máximo até o dia 20 de cada mês para pro-

cessamento da folha e pagamento dos impostos. Desta data em diante, somente no primeiro dia útil do mês 

seguinte. Na carta de demissão (MODELO ANEXO) deverá constar a data de saída, nome legível e ser escrita 

de próprio punho (não pode ser carta digitada).  Para adiantarmos o processo de demissão, a carta deverá ser 

enviada via FAX ao IPF, logo após a data de emissão, pois temos 10 (dez) dias para pagamento. 

Modelo – Pedido de demissão

Prezados Senhores,

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde _____/____/_______. 

(preencher com a data de admissão)

Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhes a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais 

vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Local, ___de _______de ____ 

_____________________________

       Assinatura do colaborador

NOME: 

RG:
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A carta deverá ser escrita por próprio punho, assinada e enviada ao coordenador de polo, que deverá 

enviar via fax na data de solicitação. 

6.8 Atestado médico 
Todos os atestados médicos (doença, auxílio maternidade etc.) deverão ser enviados via fax (confirmar 

o fax) ao IPF, no dia seguinte à emissão do mesmo, devendo, para tanto, nos enviar o original em seguida. 

Colocar no verso do atestado: “Recebi em ____/____/____, e rubricar”.

Os atestados para os primeiros 15 (quinze dias) é de responsabilidade do IPF, após os 15 dias é necessário 

dar entrada no pedido de auxílio-doença perante o INSS. 

6.9 Acidente do trabalho 
Considerado acidente do trabalho: durante o horário, no local, na ida e volta do trabalho, ou ocorrido no 

mesmo trajeto quando o trabalhador está em horário de almoço. 

Todo acidente de trabalho deve ser comunicado à Previdência Social através da CAT (Comunicação de 

Acidente do Trabalho), conforme artigo 22 da Lei 8213/91. A empresa deverá comunicar o INSS em 24 horas 

ou no máximo 48 horas.

Se ocorrer morte do assegurado, a comunicação deverá ser feita ao IPF e, em seguida, à autoridade policial. 

Sendo assim: 

quando se tratar de acidente do trabalho nas situações acima citadas, o próprio médico pedirá a cat 

(comunicação de acidente do trabalho), dentro de 24 horas; no máximo, em 48 horas, o ipf deverá co-

municar ao inss, motivo este pelo qual deverão nos enviar um fax da solicitação da cat;

cabe ao coordenador de polo/local, quando vir um colaborador doente ou impossibilitado de exercer 

suas funções (ex.: engessado), instruí-lo a procurar um médico e não permitir que o mesmo permaneça 

em atividades. 

6.10 Advertência 
A carta de advertência deverá ser encaminhada ao RH para arquivo na pasta pessoal do empregado. (2 

vias – uma do IPF, outra do empregado).

Modelo de carta de advertência 

Local, data 

Ao

Sr. ___________________________

 A D V E R T Ê N C I A 

Conforme conversado verbalmente por várias vezes, sem a devida atenção de sua parte em apresentar toda a documentação assinada referente 

aos monitores, estamos, através da presente, advertindo-o de que, caso continue acontecendo essa falta de documentos por sua causa, haverá puni-

ções, de acordo com a Legislação Trabalhista. 

Pedimos sua colaboração e o ciente na cópia desta.

Atenciosamente,

_______________________

INSTITUTO PAULO FREIRE

Ciente, 

___________________________

NOME COMPLETO

CTPS Nº 093.484/00484-RJ
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6.11 Modelo – Relatório administrativo

     

    

    

6.12 Modelo termo de responsabilidade – Salário família
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6.13 Modelo contrato de trabalho por prazo determinado
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6.14 Comprovante de devolução de carteira 

6.15 Modelo declaração de encargos para fins de imposto    
 de renda   
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6.16 Modelo aditamento do contrato de trabalho  
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6.17 Carta de apresentação para abertura de conta salário 
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6.18 Procedimentos de entrega de documentos aos 
  colaboradores

6.18.1 Admissão 

DOCUMENTO

6.18.2 Demissão 

Toda documentação é pessoal e intransferível; somente a pessoa poderá assiná-la.

O colaborador deverá assinar a documentação na presença do coordenador do IPF e devolver nossas vias 

em seguida, não podendo ficar com documentação alguma.

DOCUMENTO VIAS

Informações gerais 1 Volta assinada no verso 

Contrato de trabalho p/prazo determinado 2 Volta 1 via assinada

Comprovante de devolução de carteira de trabalho 2 Volta 1 via assinada

Termo de responsabilidade 2 Volta 1 via assinada

Declaração de encargos p/ fins Imposto Renda 2 Volta 1 via assinada

Aditamento do contrato (quando houver) 2 Volta 1 via assinada

Regras do contrato 2 Volta 1 via assinada

DOCUMENTO VIAS

Termo de rescisão de contrato
5 Voltam 2 vias assinadas pelo colabora-

dor no campo 58

GRFC – Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de 
Garantia

1 s/devolução 

Comprovante de devolução de carteira 2 Volta 1 via assinada

Ficha de registro
1 Volta assinada no verso em admissão e 

demissão 

Comunicado de término de contrato 2 Volta 1 via assinada

Informações gerais 1 Volta assinada no verso  
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