
 

DIVULGAÇÃO DE PARCERIA  

Projeto Projeto Visitador Escolar 

Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP 
CNPJ:  04.319.160/0001-59 

Endereço:  QS 402, Conjunto G, lote 01 - Samambaia 

Site, blog, outros:  www.iecap.org.br  
 

Instagram: 
@iecap.social 

Facebook: 
iecap.social 

Órgão da 
Administração 
Pública 
responsável: 

Secretaria de Estado de Juventude do  
Distrito Federal/SEJUV-DF 

Instrumento da 
parceria 

Termo de Fomento nº 05/2021 

Data de 
assinatura:  

15 de dezembro de 2021 

Objeto da 
parceria: 

Tem por objeto a concentração de esforços para a promover o Projeto 
Visitador Escolar, a partir de ações que pretendem ajudar na prevenção da 
evasão escolar, por meio de acompanhamento individualizado presencial 
e online, com o apoio de equipe multidisciplinar e interdisciplinar, com foco 
na garantia do retorno e permanência escolar, para alunos do Ensino 
Médio, matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, na 
Região Administrativa do Guará/DF 

Valor global da 
parceria: 

R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) 

    R$ SALDO DO 
VALOR 
GLOBAL 

Cronograma de 
desembolso 

Repasse 
único  

24/01/2022 
R$ 
530.000,00 

R$ 00,00 

Prestação de 
contas parcial 
(Anual): 

Data prevista:  
Não se aplica 

Data de apresentação: Prazo para 
análise: 150 
dias 

Resultado 
conclusivo: 

Prestação de 
contas: 

Data prevista: 
24/02/2023 

Data de apresentação: Prazo para 
análise: 150 
dias 

Resultado 
conclusivo: 

 

Remuneração da Equipe dos Prestadores de Serviço 

Profissional Função Valor mensal Valor total 

Coordenador 
Geral 

Acompanhamento das atividades de 
execução gerenciais, administrativas, de 
planejamento estratégico,  
acompanhamento de metas, aferição de 
resultados. 

R$ 6.000,00 R$ 60.000,00 

Coordenador 
Operacional 

Acompanhamento das atividades realizando 
compras e pagamentos, prestação de 
contas, dentre outras. 

R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 



 

Em concordância com o Decreto Nº 37.843, de 13/12/2016 

Supervisor 
Operacional 

Atividades de natureza multifuncional 
auxiliando na execução dos diversos 
trabalhos de apoio no dia a dia. 

R$ 3.500,00 R$ 35.000,00 

Núcleo de 
Apoio 
Especializado  

Oferta de serviços especializados de 
profissionais nas áreas de psicologia, 
pedagogia e assistência social para realizar 
o acompanhamento in loco e atividades 

online dos alunos/famílias participantes do 
projeto; identificando as questões da evasão 
por meio de atendimentos individualizados. 

R$ 25.750,00 R$ 206.000,00 

Bolsistas Estudantes universitários, preferencialmente 
dos cursos de Psicologia, Pedagogia, 
Direito e Assistente Social, com atividades 
diretas no Núcleo de Apoio e no projeto de 
modo geral, com carga horária de 30 horas 
semanais. 

R$ 4.200,00 R$ 33.600,00 

Comunicação 
Comunitária 

Desenvolvimento da identidade visual do 
projeto e monitoramento das ações de 
comunicação. Responsável por acompanhar 
as atividades do projeto, elaborando os 
conteúdos que irão ser veiculados nas 
redes sociais da SEJUV e da IECAP. 

R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 

Contabilidade Empresa especializada em assessoria 
contábil. 

R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 


