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ANEXO 1 
 

Modelo de Formulário para Inscrição dos Projetos Instituição proponente: 
 
 
Responsável pela proposta:  
Instituição: 
Endereço: 
CNPJ: 
Nome do responsável:  
Documento de Identificação: 
E-mail:  
Telefone de contato: 
Titulação: 
Vínculo institucional:  
 
Parceiros institucionais (se houver): 
Instituição:  
Endereço: 
CNPJ: 
Nome:  
Documento de Identificação: 
E-mail:  
Telefone de contato: 
Titulação: 
Vínculo institucional: 
 
Justificativa da Proposta: Na justificativa, indique a organização do projeto em sua articulação 
com os objetivos 
- Relevância da proposta no contexto atual 
 - Possibilidade de adaptação a diferentes condições de oferta; 
 - Associação da competência científica acumulada em diferentes áreas do conhecimento ao 
desenvolvimento do projeto institucional de formação e capacitação profissionalizante; 
- Parceria entre instituições, indicando a responsabilidade de cada uma; 
- Capacidade de implementação do projeto nos municípios envolvidos; 
- Outros aspectos que julgue pertinente destacar.  
 
Estratégia de execução da proposta: Neste item detalhe as etapas de trabalho. Enumere e 
descreva as ações/atividades necessárias para a realização da Formação e capacitação. Na 
explicitação da estratégia de execução do projeto deve-se:  



 

 
Rua dos Andradas nº 1137, sala 2205. Porto Alegre - Rio Grande do Sul – Brasil.   

Telefone: 55 51 3212 01 04.  E-mail: themis@themis.org.br 

- Demonstrar a capacidade em viabilizar a proposta;  
- Definir as responsabilidades de cada membro da equipe executora; 
- Definir formas de Participação das dirigentes sindicais ao longo processo de formação e 
capacitação. 
 
Metodologia Detalhamento da metodologia de monitoramento e avaliação dos impactos da 
Formação entre as alunas, bem como procedimentos de sistematização da metodologia 
implementada. 
 
Cronograma de Execução: Detalhamento das atividades que serão desenvolvidas durante a 
execução da proposta e respectivos prazos.  
 
Proposta Orçamentária  
 

Detalhamento Responsável Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Elaboração de conteúdo, metodologia e material educativo 
do curso – módulos, incluindo questionários e recursos 
didáticos; 

   

Execução e Coordenação da Formação, capacitação e de 
aperfeiçoamento para 300 trabalhadoras domésticas, sendo 
100 por ano. 

   

Certificação válida de participação e aprovação;    

Oferta e gestão de espaços para as aulas    

Registro e sistematização da metodologia da formação e 
capacitação com recomendações e estratégias para sua 
disseminação em território nacional. 

   

Disponibilização do curso na plataforma educacional da 
instituição, bem como fornecer suporte técnico. 

   

Outro(s)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


