
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE IROS  
(PESSOA JURÍDICA) PARA O PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 

 
 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família – PAIF, ofertado no 

Centro de Referência de Assistência Social, prevê “O desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo, e proativo” (Brasil, 

2009, Tipificação Nacional de Serviços Sócio-assistenciais), considerando assim família 

como um espaço rico e peculiar para a construção e desenvolvimento social dos 

sujeitos, passível de cuidados e atenção especial. 

Também ofertado pelo CRAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos realiza serviços que garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 

acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 

prevenir a ocorrência de situação de risco social. 

Ao observar a realidade da rede de serviços do município, a equipe técnica do 

CRAS diagnosticou a deficiência de ofertas de atividades sócio-educativas voltadas para 

os adolescentes de famílias vulneráveis. Vê-se que a grande maioria dos jovens, vindos 

de famílias empobrecidas, por diferentes motivos, acabam por não participar das 

atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, reproduzindo a exclusão 

vivida por seu grupo familiar. 

O programa Jovem Cidadão trás uma proposta de trabalho que busca a garantia 

dos direitos trazidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com a 

prevenção a situações de risco e violência as quais a população adolescente de Pinhal da 

Serra está exposta. As atividades possuem como principal justificativa a importância e a 

necessidade de promover a inclusão social, sendo que este é o caminho para a 

construção de valores positivos, para o incentivo ao protagonismo juvenil, e em especial 

para o rompimento do ciclo de pobreza e violência vividas pelos beneficiários.     

Considerando a complexidade do Programa, suas particularidades e seus 

múltiplos desafios, entende-se a necessidade de um trabalho multidisetorial, 

caracterizado por ações conjuntas com as demais políticas; e multidisciplinar que incide 

na realização de um trabalho que une diversas áreas de conhecimento, e diversos 

profissionais técnicos interventivos.  

A metodologia escolhida para executar as ações do programa é dialética crítica, 

observa as mudanças e os movimentos da sociedade de forma crítica, analisando seus 



fatores positivos e negativos, da mesma forma que traça estratégias de superação para as 

expressões da questão social presentes na realidade intervida. 

Para uma melhor intervenção profissional e atividades mais abrangentes ao 

Jovem Cidadão, torna-se fundamental a agregação de outros profissionais ligados a 

áreas sociais e humanas, como Coordenador Sócio-educativo.  Este irá trabalhar com 

atividades sócio-educativas caracterizadas da seguinte forma:  

- Organização de reuniões mensais com equipe envolvida no programa para definição 

de papéis no programa. 

- Elaborar calendário de atividades. 

- Observar as características sócio-culturais do grupo para planejar atividades coerentes 

com as necessidades trazidas pelos participantes. 

-Fomentar a identidade e o pertencimento dos participantes no grupo. 

-Promover acompanhamento sócio-educativo aos adolescentes do programa, com temas 

ligados a sociedade e cidadania, a fim de fomentar o protagonismo juvenil. 

-Desenvolver atividades educativas que reforcem valores sociais positivos, visando à 

prevenção de riscos e violência aos adolescentes atendidos.  

-Realizar ações de recreação, de reflexão e motivação, buscando a inclusão social e a 

melhora nos vínculos comunitários. 

-Realizar atividades sócio-culturais, como forma de preservar e valorizar a identidade 

cultural da região; 

- Elencar fatores positivos e negativos do programa, buscando melhorias e adequações 

necessárias. 

- Acompanhar a realização das oficinas de criatividade e artesanato. 

- Fiscalizar/monitorar a utilização dos materiais de consumo (pedagógicos e didáticos), 

bem como os bens patrimoniais. 

- Democratizar as decisões e as informações do programa. 

-Relatório final após cada módulo trabalhado. 

-Seminário reflexivo com os participantes. 

-Seminário com gestor e equipe profissional. 

 

Para atender esta gama de atividades, a contratada deverá dispor de 10 horas 

semanais, totalizando 40 horas mensais, exclusivamente para o Projeto Jovem Cidadão, 

no período compreendido de maio até dezembro do corrente ano, a partir da celebração 

contratual.  
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