ANEXO II
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO
Título da Proposta:
Instituição Proponente:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone:

Responsável pela Instituição Proponente:
Nome:
CPF:
RG:
Endereço:
CEP:
Telefone:
E-mail:

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DE PARCERIA E O NEXO COM A
ATIVIDADE/PROJETO PROPOSTO E COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS
Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade identificada de
maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas
sobre o tema.
Falar dos indicadores do estado/município: número da população, número de crianças e adolescentes e/ou outros
números que contribuam para relacionar a realidade com o objeto da parceria proposta. Realizar um diagnóstico
com os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que permitam a análise
da situação em âmbito municipal, regional, estadual ou nacional, conforme a abrangência das ações a serem
executadas
Expor os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e explicar como o cumprimento das metas
pode transformar a realidade descrita nos parágrafos anteriores.

3. OBJETO DA PROPOSTA
Descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto final esperado com o desenvolvimento do
projeto. É o objetivo geral da proposta.
Estabelece, de forma geral e abrangente, as intenções e os efeitos esperados do programa, orientando o seu
desenvolvimento.

4. AÇÕES/METAS/INDICADORES
Indicar e quantificar as ações, metas e indicadores que aferirão o cumprimento das
metas.
AÇÕES

METAS

INDICADORES

Metas:
As metas devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada. Expressam a medida do alcance do
Objetivo1, devendo ser de natureza quantitativa e mensurável.
Indicadores:
Os indicadores são um conjunto de parâmetros que permite acompanhar a evolução do objeto da parceria. Cada
indicador permite identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado aspecto da
intervenção proposta. Devem dialogar com as metas, ações e objeto. Deve ser passível de apuração periódica, de
tal forma a possibilitar a avaliação da intervenção feita. Deverá ser composto dos seguintes atributos:
- Denominação: o nome, forma pela qual o indicador será apresentado;
- Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador (horas de curso,
beneficiários atingidos, entre outros);
- Data de apuração: período a que se refere à informação;
- Índice de Referência (opcional): situação mais recente do Indicador e sua respectiva data de apuração. Consiste
na aferição do índice em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Explicar a metodologia prevista para cada uma das atividades que compreendem a execução das metas
indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede.
Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser utilizado (questionário, entrevista etc.), o tempo previsto, a equipe
de pesquisadores e a divisão do trabalho, as formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, tudo aquilo que
será utilizado para a execução do projeto.

6. RECURSOS HUMANOS
Exemplo de tabela de recursos humanos:
Cargo

Quantidade

Perfil

Atribuições

Trabalha
na OSC
Sim/não

Jornada
de
trabalho
dedicada
ao projeto

Remuneração

Encargos

Natureza da
contratação

7. PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM
REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES

Parcela

PREVISÃO DE RECEITAS
Recurso
R$

Mês

Código
1
2
3
4
5

ESTIMATIVA DE DESPESAS
Descrição
Pessoal e encargos
Material de consumo
Serviços e manutenção
Aquisição de bens
Obras e Instalações

Valor total

Os valores das despesas serão desdobrados por AÇÃO (individualmente) dentro do
Cronograma Físico e Financeiro, anexo ao Plano de Trabalho.

7.1. CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO
Descrever quais são os custos indiretos para a execução do projeto.
Exemplo: internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz.
8. PRAZO DE EXECUÇÃO
AÇÕES METAS
1
1

2
3

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

2

3

4

5

PERÍODO (mês)
6 7 8 9 10 11 12 13 14

