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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Edital n° 05/2020

O  Município  de  Caçapava  torna  pública  a  seleção  de  projetos  Cultura  e  Profissionalização  III,

parceria entre a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer e a Secretaria Municipal de Educação.

 Serão aceitos projetos nas seguintes áreas:

Tecnologia da Informação, Administração/ Gestão – Ensino Superior EAD

O Edital  na íntegra estará disponível  no site www.cacapava.sp.gov.br e os projetos  deverão ser

apresentados de 27/01/2020 a 03/02/2020 na sede da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, localizada na

Av. Dr. José de Moura Resende, 475, Vera Cruz, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.

FABRÍCIO CORREIA

SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
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O Projeto Cultura e Profissionalização III quer unir o saber cultural, compreendido como uma soma

dos padrões aprendidos e que foram desenvolvidos pelo ser humano, com o ato de capacitar um indivíduo

para uma ou algumas determinadas funções de maneira mais aprofundada, objetivando torná-lo apto ou

aperfeiçoado. A motivação e o desejo pela valorização do aprendizado cresce à medida que a formação tem

um cunho cultural proporcionado pelos sentimentos de satisfação, felicidade, prazer e altruísmo.

 

O Objetivo das oficinas é qualificar pessoas nas áreas oferecidas em conformidade com as normas

e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança do trabalho, higiene, saúde e preservação ambiental.

Os instrutores são profissionais das áreas com conhecimentos técnicos e práticos, compatíveis com

as necessidades impostas pelos projetos. 

A Justificativa para o pagamento dos projetos - O valor que será investido para o pagamento dos

monitores/mediadores pela SMCEL é de R$ 1.440,00 (Um mil,quatrocentos e quarenta reais) mensais para

o  cumprimento  de  20  (vinte  e  quatro)  horas  semanais,  totalizando  em  80  (oitenta)  horas  mensais,

contabilizando o montante médio de R$ 18,00 (dezoito reais) por hora/aula.

A Compatibilidade com a média do mercado – Os valores mensais para os profissionais estão na

média salarial  conforme arquivos complementares,  demostrando que o valor  hora/aula  está  dentro da

média para o nosso estado.

Conclusão:  É de extrema importância para  a cidade a implantação desse projeto,  ampliando a

oferta de oficinas profissionalizantes e de cursos superiores em parceria com a UNIVESP.
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Quadro comparativo dos valores e da reserva orçamentária - Abaixo o quadro com os valores e a

comprovação de recursos disponíveis, conforme a LOA 2020 as fls seguintes.

ORÇAMENTO PLURIANUAL CULTURA

AÇÃO ----- - FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS 

NÚMERO Dotação Valor e Jornada Mensal Valor/Hora

324 3390.36 R$ 1.440,00 R$ 18,00 / hora
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