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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA  

 

 

1. Apresentação e Justificativa 

 

No Brasil, a crise do Haiti, em 2010, e o conflito na Síria, em 2011, trouxeram muitas pessoas daqueles 

países, contudo a questão do refúgio no país ganhou ainda mais destaque com a crise da Venezuela, 

a partir de 2016, e o grande fluxo de migrantes na fronteira com o Brasil.  

 

Vale ressaltar, inclusive, que os venezuelanos continuam a representar o maior número de solicitantes 

de refúgio no Brasil, respondendo por 15.538 requerimentos no período de janeiro a novembro de 

2020, o que representa 58,25% dos 26.674 pedidos de refúgio feitos ao CONARE em todo este ano. 

 

Em 2020 os estados que mais concentraram volumes significativos de solicitações de refúgio, 

apreciadas pelo CONARE, foram Roraima com 60%, seguida pelo Amazonas com 10% e São Paulo com 

9%. 

 

Ressalta-se ainda, segundo a 6ª edição do Refúgio em Números, que ao longo da década os fluxos 

populacionais passaram por transformações na sua caracterização demográfica, e atualmente, 

observa-se maior participação de mulheres, crianças e adolescentes na composição do cenário do 

refúgio no país. 

 

No que tange ao tráfico de pessoas, a cidade de São Paulo também é uma das cidades em que o índice 

de vítimas identificadas é significativo, conforme atesta a Missão Diplomática dos Estados Unidos da 

América, em relatório realizado em 2013 (Fonte: 

https://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/tip2014.html). 

 

https://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/tip2014.html
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Nesse sentido, considerando o número significativo de migrantes estrangeiros, refugiados, solicitantes 

de refúgio e/ou vítima de tráfico de pessoas que chegam a São Paulo é da maior importância a oferta 

de serviço que apoie na construção da autonomia dessas pessoas por meio de um acolhimento 

provisório que ofereça cuidados básicos, assistência para legalizar sua situação no país, com o 

encaminhamento jurídico para retirada de documentos e regularização imigratória/migratória e o 

encaminhamentos para outras políticas setoriais. O não atendimento a essas pessoas que se 

encontram em situação de extrema vulnerabilidade resultado de situações adversas que vivenciaram 

até a chegada em um país desconhecido onde não há, num primeiro momento, uma rede de apoio, 

as colocaria em situação de ainda maior vulnerabilidade pessoal e social dificultando a possibilidade 

de reconstrução de suas vidas e de autonomia. 

 

Vale ressaltar que o atendimento ao público estrangeiro é previsto na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais Resolução 109 de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência 

Social, quando trata de serviço de alta complexidade para adultos e famílias, sendo assim disposto:  “O 

atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de morte) 

poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da incidência da demanda. (pag.32)” 

 

Com base no exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Ação 

Social – Proteção Social Especial Alta Complexidade, propõe a continuidade do Serviço de Acolhimento 

para migrantes estrangeiros, refugiados, solicitantes de refúgio e/ou vítimas de tráfico de pessoas, 

nesse caso, estrangeiras ou nacionais, em República, vez que essa atende de forma mais qualificada 

esse público, preparando-os para alcançar a independência e auto-sustentabilidade. 

 

2. Descrição do Serviço 

 

Trata-se Serviço de Acolhimento Institucional de alta complexidade em República para migrantes 

estrangeiros, refugiados, solicitantes de refúgio, vítimas de tráfico de pessoas sendo essas últimas 

estrangeiras ou nacionais na cidade de São Paulo. 
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Conforme Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, os Serviços de Acolhimento Institucional 

podem se dar em diferentes tipos de equipamentos, sendo destinados a famílias e/ou indivíduos com 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A ideia da República 

se dá pelo fato de que esse serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou co-gestão, 

possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores, sendo ideal para o público alvo. 

 

A organização do serviço garantirá privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade 

de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual e o atendimento 

será desenvolvido de forma personalizada para pequenos grupos favorecendo o convívio familiar e 

comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. As 

regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de 

assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. 

 

O serviço ofertará acolhimento para um número de até 80 pessoas que serão distribuídas em unidades 

menores com capacidade para até 10 (dez) pessoas, devendo a localidade, dessas unidades, estar 

inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física 

adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar.  

 

As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos 

existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de habitabilidade, higiene, 

salubridade,segurança, acessibilidade e privacidade. 

Os casos serão direcionados ao serviço por meio de fontes encaminhadoras que consistem em 

Organizações da Sociedade Civil que trabalham no programa de refugiados da ONU, em um fluxo 

previamente estabelecido, sendo o serviço encaminhador o responsável por levá-los até o Serviço de 

Acolhimento em República. 

 

O tempo de permanência previsto será de 90 dias, podendo, excepcionalmente, se estender até 180 

dias, casos em que deverão ser discutidos em reunião de estudo do caso, preferencialmente com a 

participação da DRADS Capital e/ou Coordenadoria de Assistência Social, para a deliberação final.  
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3. Público Alvo 

 

Migrantes estrangeiros, refugiados, solicitantes de refúgio, vítimas de tráfico de pessoas sendo essas 

últimas estrangeiras ou nacionais. Solteiros ou em família, ambos os sexos, sendo dada prioridade para 

mulheres/homens com filhos ou acompanhadas de pessoas idosas.  

 

Ressalta-se que a faixa etária para ingresso no serviço é a partir de 18 anos. Crianças e adolescentes 

somente acompanhados por responsável legal maior de 18 anos. 

 

4. Formas de Acesso 

 

O fluxo de encaminhamento de casos ao serviço se dará por meio de fontes encaminhadoras que 

consistem em Organizações da Sociedade Civil que trabalham no programa de refugiados da ONU, em 

um fluxo previamente estabelecido, sendo o serviço encaminhador o responsável por levá-los até o 

Serviço de Acolhimento em República. 

 

A encaminhadora deverá se atentar ao fluxo previamente estabelecido com a DRADS Capital devendo 

enviar relatório constando nome completo, documentos de identidade, idade, origem e histórico 

contendo ainda o número de indivíduos e dados (nome completo, idade, parentesco, documentos de 

identidade) em caso de família. A DRADS Capital avalia a possibilidade de inclusão e responde, com 

maior brevidade possível, à encaminhadora sobre a possibilidade ou não de inclusão, devendo ser 

motivado o parecer pela não inclusão. Em se tratando de caso de inclusão no Serviço a DRADS Capital 

dará ciência ao coordenador enviando cópia do relatório para que o serviço se prepare para o 

acolhimento desse indivíduo/família. Além disso, a DRADS Capital deverá comunicar à Coordenadoria 

de Ação Social todos os pedidos de vaga e caso haja recusa no acolhimento também deverá ser 

comunicado. 
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A OSC também deverá apresentar relatórios mensais constando informações sobre acolhidos e 

desacolhidos do mês nos documentos de prestação de contas.  

 

5. Localização 

 

O Serviço será localizado no município de São Paulo devendo se atentar aos seguintes requisitos: 

 Instalado em espaço urbano, compatível com a condição sociocultural do público alvo, de 

modo a facilitar a utilização e participação nos recursos locais, em imóvel(éis) disponibilizado(s) 

pela Organização da Sociedade Civil parceira, podendo ser próprio, locado ou cedido; 

 Estar no raio de até 1,5 km de pelo menos uma das principais linhas de metrô e/ou corredor 

de ônibus, facilitando o acesso e os encaminhamentos a serem realizados; 

 Próximo a serviços de saúde e de assistência social, com condições de prover suporte aos 

acolhidos. 

 O ambiente deve preservar uma arquitetura de casa assemelhando-se a uma residência 

comum com espaço de estar e convívio, quartos, local para lavagem e secagem de roupas, 

banheiro e cozinha. 

 A estrutura física do imóvel deve ser adequada ao serviço, sendo executadas as adaptações 

necessárias, conforme serviço e diretrizes da política de Acolhimento e às necessidades do 

público atendido. 

 As unidades devem conter, no mínimo, 02 ou 03 quartos possibilitando a convivência de até 

10 indivíduos por unidade residencial. 

 As edificações utilizadas no serviço de república deverão respeitar as normas de acessibilidade, 

de maneira a possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência. 

 A República deverá ter unidades separadas em unidades para família e unidades para os 

solteiros, devendo ser separadas por sexo masculino e feminino, as unidades dos solteiros. 

 O Serviço deve levar em consideração a questão de gênero, na constituição de espaços 

masculinos e femininos. 
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6. Objetivos 

 

a) Objetivo Geral: 

Acolher e atender de forma integral indivíduos e famílias de migrantes estrangeiros, refugiados e/ou 

solicitantes de refúgio, e/ou vítima de tráfico de pessoas (estrangeiros ou nacionais), em condições de 

alta vulnerabilidade social, proporcionando serviços necessários para garantir a proteção, 

reestabelecer a autonomia e integrá-los na comunidade. 

 

b) Objetivo Específico: 

 Acolher e garantir proteção integral; 

 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura 

de vínculos; 

 Contribuir com a manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares; 

 Prestar atendimento técnico psicossocial (acolhida, escuta qualificada, elaboração de PIA, POC, 

realizar encaminhamentos necessários para serviços setoriais de outras Políticas Públicas); 

 Possibilitar a convivência comunitária; 

 Incentivo à criação de vínculos socioculturais, seja entre os usuários do Serviço, seja na 

comunidade; 

 Promover acesso à educação, a programações culturais, de lazer, de esportes e ocupacionais, 

interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público; 

 Propiciar o acesso ao estudo da língua portuguesa seja no próprio equipamento ou fora por 

meio de instituições parceiras (a definir); 

 Promover o acesso à orientação sobre documentação e regularização da situação 

imigratória/migratória; 

 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos e às demais políticas públicas setoriais; 

 Viabilizar o acesso ao mercado de trabalho, tendo em vista as particularidades socioculturais 

de cada indivíduo; 

 Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 
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 Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de requalificação de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; 

 Desenvolver processo de acompanhamento de ex-acolhidos por um período de até 03 meses 

pós-desligamento. 

 

7. Metodologia do Serviço, Princípios e Diretrizes 

 

A metodologia desenvolvida deve ter como base teórica a Constituição da República Federativa do 

Brasil, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 

Lei n º 9.474 de 22 de julho de 1997, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e Lei nº 16.478, de 8 de 

julho de 2016. 

 

O Serviço deverá ser instalado em local adequado para acolher até 80 pessoas e respeitar o limite 

máximo de até 10 (dez) pessoas por unidade. As unidades devem ser semelhantes a uma residência, 

com cozinha, banheiro(s), quartos, sala e espaço para lavagem e secagem de roupas. 

 

O Serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual 

autonomia e independência de seus residentes. Além disso, é necessário que se respeite os princípios 

e diretrizes do Serviço de Acolhimento em República, quais sejam: ser acolhido em condições de 

dignidade; ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; ter  acesso   a   espaços   com   

padrões   de   qualidade   quanto   a:   higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e 

conforto; ter  acesso  à  alimentação  em  padrões  nutricionais  adequados  e  adaptados  a 

necessidades específicas; ter  acesso  à  ambiência acolhedora  e  espaços  reservados  à  manutenção  

da privacidade do usuário e guarda de pertences pessoais; ter acesso ao convívio familiar, comunitário 

e social. 

 

O trabalho social essencial a ser desenvolvido no Serviço consiste em: acolhida/recepção; escuta; 

construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, 

grupal e social; estímulo ao convívio grupal e social; estudo social; orientação e encaminhamentos 
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para a rede de serviços locais; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos 

realizados; referência e contrarreferência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho 

interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; 

orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida 

cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; mobilização 

para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os 

serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos. 

 

A equipe técnica deverá auxiliar a inserção dos residentes no mercado de trabalho para que 

desenvolvam a própria autonomia e tenha condições financeiras de auto sustento para 

desenvolverem as suas capacidades individuais, valorizando a auto estima, a administração do tempo 

e das tarefas, a responsabilidade, a persistência, a capacidade de resoluções de problemas. 

 

As regras de convivência e a organização deverão ser construídas de forma participativa e coletiva a 

fim de garantir que o usuário se sinta corresponsável por tarefas do cotidiano, favorecendo a 

autonomia e responsabilidade do indivíduo. Neste sentido as equipes, através de diálogos, 

assembleias ou reuniões podem estabelecer escalas semanais de organização, limpeza e manutenção 

dos espaços. Para a limpeza e manutenção das áreas externas entende-se necessário um funcionário 

da limpeza, tendo em vista que os usuários muitas vezes estarão em busca de emprego e qualificação 

profissional, não sendo, portanto, os responsáveis pela limpeza da área externa comum, mas devem 

contribuir para manutenção da limpeza e da ordem, podendo até contribuir efetivamente caso 

estejam com horário livre, o que deverá ser definido anteriormente em assembleia.  

 

Já os espaços internos deverão ser geridos e organizados pelos próprios moradores, devendo ficar 

claro o papel de cada um no serviço, o que pode ser definido em assembleia bem como deverá constar 

nos Planos Individuais de Atendimento. Importante mencionar que os espaços internos precisam 

ser/estar limpos e organizados, indicando que se evite o acúmulo de lixos nos cestos, para evitar 

proliferar insetos e outras pragas, bem como lavagem constante das louças para evitar acúmulo na 
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pia; quartos, salas e cozinhas devem ser varridos com frequência e os banheiros devem ser limpos 

regularmente garantindo espaços de convivência agradáveis e limpos.  

 

Os funcionários deste Serviço são responsáveis ainda pelos acompanhamentos, monitoramentos e 

atenção integral aos usuários, realizando acompanhamento sistemático no que se refere às 

necessidades pessoais, de saúde, documentação, busca familiar, habitação, trabalho, entre outros. 

 

Por tratar-se de um serviço de transição, o tempo de permanência será limitado, podendo, a depender 

do caso e com a apresentação de uma justificativa, elaborada pela equipe técnica, a ser apresentada 

à DRADS Capital, esse prazo poderá ser prorrogado. 

 

A inclusão e permanência dos residentes no serviço obedecerá a um conjunto de normas e regras pré-

estabelecidas em Regimento Interno, elaborado pela equipe técnica e deverá ser lido aos moradores 

e se possível disponibilizar uma versão impressa (em inglês, espanhol e francês) em cada uma das 

unidades. 

 

Pautados no referencial teórico mencionado, a metodologia do referido Serviço se constituirá de cinco 

momentos independentes, mas complementares, sendo a fase de implementação, acolhimento; fase 

de integração e por fim a fase da autonomia. 

 

1ª fase: Implementação / transição 

Essa fase será para estruturar o serviço em novo espaço e organizar a transição. Importante que nesse 

momento seja feito o Projeto Político Pedagógico para direcionar e orientar o funcionamento de todo 

o serviço, estabelecendo o tratamento adequado, incluindo a rotina interna e a articulação com a rede 

local, as famílias e a comunidade, devendo ser revisitado, com a chegada de moradores, uma vez que 

é importante a construção de forma participativa tanto dos profissionais quanto dos moradores para 

se alcançar os objetivos propostos. 

 

2ª fase: Acolhimento 
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Na acolhida a ser realizada nos primeiros dias, há uma apresentação do serviço e distribuição dos 

quartos/cômodos. Nesse momento, o foco é garantir uma boa recepção e deixar os indivíduos 

confortáveis para os próximos dias. Nos próximos dias realizar uma assembleia com os moradores para 

a leitura de regras do Serviço. 

 

Importante ter um momento para dar início na construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) 

e Plano de Organização do Cotidiano (POC). 

 

A construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) se realizará com a coleta de dados junto ao 

usuário. Assim, apropriando-se da realidade de cada um passa-se a estabelecer metas e intervenções 

que serão desenvolvidas durante a estadia de cada um no serviço. É importante ressaltar que as metas 

estabelecidas no PIA vislumbram a superação da situação de vulnerabilidade e a construção de um 

projeto de vida e serão periodicamente avaliadas com a participação do usuário e da equipe 

interdisciplinar. 

 

Já o Plano de Organização do Cotidiano (POC) consiste em um instrumento de planejamento das 

rotinas, devendo existir um Plano de Organização do Cotidiano geral e outros individuais para 

organização de cada unidade devendo ser elaborado de forma participativa pelos usuários e 

profissionais do serviço, coordenado e acompanhado pelo coordenador. 

 

A organização da rotina é central para alcançar os objetivos propostos, uma vez que o 

desenvolvimento de autonomia e independência passa pela utilização do cotidiano como instrumento 

terapêutico. Assim, há que existir um equilíbrio entre o estabelecimento de regras para o convívio, 

com o consequente efeito pedagógico de instar a responsabilidade e o respeito pelo outro, e a 

possibilidade de vivenciar escolhas com liberdade.  

 

Esse plano de organização do cotidiano terá como foco os cuidados relacionados aos moradores, 

orientações sobre a postura dos profissionais. Acompanhará todos os cuidados oferecidos nos 

diferentes momentos do dia como acordar, levantar, fazer as refeições, preparar alimentos, cuidar das 
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próprias coisas, contribuir para a limpeza e organização do espaço e na ajuda solidária aos outros 

moradores. 

 

3ª fase: Integração 

Nessa fase, o objetivo é estabelecer uma rotina de funcionamento para o Serviço deixando evidente 

os prazos de desacolhimento e auxiliando moradores à começarem a busca por oportunidades de 

trabalho e moradia.  

 

A escuta e o levantamento das demandas continuam por meio de reuniões semanais junto a equipe 

com objetivo de organizar a agenda de atendimentos e garantir, por meio de parcerias com 

instituições públicas e privadas, o acesso a direitos básicos, tais como: moradia, educação, serviços 

financeiros, documentação e qualidade de vida. 

 

Além disso, é o momento de propiciar atividades mensais para fortalecimento da integração cultural. 

 

4ª fase: Autonomia 

Trata-se do momento de apoio à autonomia dos migrantes estrangeiros, refugiados, solicitantes de 

refúgio e/ou vítimas de tráfico de pessoas (estrangeiro ou nacional). O foco é proporcionar a 

assistência para a construção de plano de saída de cada núcleo familiar e de cada indivíduo. Em 

conjunto com cada ponto focal familiar, objetivos e metas são estabelecidas para os 

encaminhamentos no final da estadia.  

 

Há um período de avaliação de pedidos de extensão de estadia, a ser debatido em reunião com a 

participação da DRADS Capital e/ou Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, por meio da 

Coordenadoria de Ação Social, mas o objetivo principal é fomentar uma articulação para a saída 

qualificada daqueles que já alcançaram a autonomia. 
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A equipe pode auxiliar na pesquisa de aluguéis e focar em parcerias com empresas e colaboradores 

para encaminhamentos a processos seletivos e distribuição de currículos, promovendo oportunidades 

sustentáveis para os núcleos familiares criarem estabilidade e segurança para além do Serviço. 

 

5ª fase: Acompanhamento pós-desligamento 

Atendimentos, pelo período de até 3 meses após o desligamento, que se darão por meio de uma 

demanda espontânea com objetivo de ser um suporte caso precisem de apoio e ainda para fortalecer 

a comunidade de ex-moradores do Serviço que continuam em contato entre si construindo pontes 

para uma rede de vínculos e referência.  

 

7.1 – Grade de Atividades e Trabalho Social Essencial ao Serviço 

 

Atividades Objetivos Periodicidade 

1. Implementação 

 Transição de Organização e Localização; 

estruturação do novo espaço e construção do PPP 

(Plano Político Pedagógico) 

Momento único 

2. Acolhimento 

 Recepcionar, orientar o funcionamento, regras e 

organização do Serviço previstas no PPP (Plano 

Político Pedagógico). 

 Iniciar elaboração do PIA (Plano Individual de 

Atendimento) / PAF (Plano de Atendimento 

Familiar)e POC (Plano de Organização do 

Cotidiano) a ser revisitado nas assembleias. 

 

Diário 

3. Atendimento Psicossocial 

 Abordagens individual, familiar ou grupal, na 

perspectiva de atendimento às necessidades 

básicas e acesso aos direitos, bens e 

equipamentos públicos, com vistas à ampliação 

Diário/Semanal 
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do acesso dos indivíduos e do coletivo aos direitos 

sociais; 

 Realizar estudos socioeconômicos para 

identificação de demandas e necessidades 

sociais; 

 Participação na construção do PIA (plano 

individual de atendimento) e PAF (Plano de 

Atendimento Familiar), como plano de 

estratégias e ações a serem desenvolvidas, 

segundo diretrizes de garantia de direitos; 

estabelecendo metas, intervenções e 

encaminhamentos de acordo com as demandas 

que se apresentam; 

 Atuação em uma perspectiva totalizante, baseada 

na identificação dos determinantes 

socioeconômicos e culturais, para formulação e 

construção de estratégias políticas e técnicas para 

efetiva integração social dos migrantes e 

estrangeiros ou vítimas de tráfico humano; 

 Desenvolver grupos, utilizando técnicas 

apropriadas como estratégia para reflexão crítica 

e coletivização das demandas; 

 Articulação com os serviços locais, visando o 

reconhecimento dos recursos do território e 

apropriação destes para os usuários; 

 Acompanhamento, monitoramento e registro 

dos encaminhamentos;  
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 Identificação e encaminhamento das famílias que 

possuam perfil para inserção em programas de 

transferência de renda;  

 Orientação para acesso à documentação pessoal; 

  Articulação com os serviços de outras políticas 

públicas e intersetorial com os demais órgãos do 

Sistema de Garantias de Direitos; 

5. Reunião de Equipe 

 Discutir em equipe os casos em 

acompanhamento, com objetivo de promover os 

encaminhamentos necessários para cada usuário 

e estratégias de atendimento, respeitando a 

singularidade de cada indivíduo.  

 Avaliação dos procedimentos internos do Serviço 

considerando as necessidades e a melhor 

adaptação do grupo. 

 Planejamento do trabalho em relação a reuniões, 

participações em atividades na rede e 

desenvolvimento de grupos. 

 Avaliar facilitadores / dificultadores do trabalho, 

avaliar as intervenções e apontar novas 

estratégias de trabalho. 

Quinzenal 

6. Roda de Conversa 

 A Roda de Conversa, como possibilidade 

metodológica, para favorecer a comunicação, 

dinâmica e produtiva como prática de 

aproximação entre os sujeitos no cotidiano; 

sendo um espaço de diálogo e de escuta das 

diferentes multiplicidades que ali se manifestam, 

constituindo-se num instrumento de 

Quinzenal 
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compreensão do processo de construção da 

realidade apresentada pelo grupo; 

  Propiciar espaço reflexivo para melhorar o 

convívio coletivo; 

 Facilitar a relação interpessoal 

na perspectiva da inserção sociocultural e      do 

fortalecimento da cidadania; 

 Superar conflitos internos; 

 Incentivar o respeito, solidariedade 

e confiança mútua; 

 Trabalhar a integração do grupo e 

as diversidades; 

7.Assembleia 

 Refletir e valorizar o coletivo, na perspectiva de 

descentralização das decisões, vislumbrando a 

busca pela efetivação da democracia e gestão, 

organização da vivência coletiva. 

 Divulgação de oportunidades (cursos, programas 

sociais, trabalho etc.) e informes em geral. 

 Elaboração/planejamento conjunto de atividades 

externas culturais, de lazer e/ou esportivas.  

Quinzenal 

8. Projeto de Vida/Saída 

qualificada 

 Atendimentos individuais/familiar para 

acompanhamento do projeto de vida, e, 

encaminhamento para efetivação da saída 

qualificada. 

Quinzenal 

9. Acompanhamento pós 

desligamento 

 Atendimentos que se darão por meio de uma 

demanda espontânea. 

3 meses após o 

desligamento 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Desenvolvimento Social 
Coordenadoria de Ação Social 

Proteção Social Especial 

 

 

16 

 

 

8. Metas 

 

A meta principal é manter as 80 vagas de atendimento preenchidas durante todo o período do projeto 

e além de acolher essas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade a ideia é proporcionar uma 

estrutura que auxilie na integração e autonomia desses indivíduos em São Paulo.  

 

Além disso, o trabalho a ser desenvolvido tem como princípio influenciar novas formas de leitura sobre 

a realidade que envolve a temática migração e refúgio, sensibilizando a comunidade, reforçando os 

laços de solidariedade e de apoio comunitário no que envolve o território do Serviço e 

acesso/ocupação de novos espaços. 

 

9. Impacto Social Esperado 

 

A parceria tem como objetivo assegurar o acesso deste público à rede socioassistencial já estabelecida 

a fim de garantir proteção integral, garantir segurança do convívio, garantir o acesso a uma renda 

mínima, atuar na promoção do protagonismo, para que consigam participação mais efetiva na 

sociedade e no mercado de trabalho e acesso a direitos.  

Nesse sentido o Serviço de Acolhimento em República Mista pretende oferecer autonomia no 

processo de integração dessas pessoas que serão parte de uma comunidade alocadas em unidades 

distintas (solteiros e famílias) onde serão acompanhados por uma equipe que dará suporte para a 

inclusão laboral, cultural, psicossocial e jurídica com intuito de transformá-los em parte de uma rede 

estabelecendo assim uma comunidade orgânica em São Paulo. 

 

10. Prazo de Execução do Serviço  

 

O prazo de execução do Serviço é de 12 (doze) meses. 

 

Ressalta-se que o Termo de Colaboração poderá ser prorrogado, nos termos da lei, no máximo até 05 

(cinco) anos desde que haja interesse entre as partes. 
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11. Fases de Execução 

 

Mês 1  Implantação do Serviço de Acolhimento em 

República; Capacitação inicial da equipe técnica 

que deverá ser articulada pela OSC selecionada; 

Transição de serviços 

Mês 2 e 3 Início do acolhimento e das ações de 

gerenciamento, monitoramento e avaliação do 

Serviço  

Mês 4 a 12 Continuidade do Serviço conforme Plano de 

Trabalho pactuado na parceria  

 

 

11.1 – Capacitação 

A capacitação inicial da equipe técnica ficará a cargo da Organização da Sociedade Civil (OSC) que 

deverá articular o treinamento da equipe, informando ao Órgão Gestor datas, carga-horária, assunto 

e a forma da capacitação e relatório. Já a capacitação continuada será realizada em parceria com a 

SEDS/ CAS-PSE/ DRADS Capital. Acontecerão por meio de supervisão que serão realizadas de acordo 

com a demanda, devendo ser registrada, por ata ou por relatório, a serem juntados no processo on-

line. 

 

12. Recursos Físicos 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional em República será executado em imóvel (éis) que atenda (m) 

ao número proposto de vagas (80 vagas) respeitando o limite de 10 pessoas por unidade. Podendo ser 

em mais de um imóvel, mas que estejam próximos entre si, para garantir que a equipe técnica e as 

pessoas acolhidas possam locomover-se facilmente entre uma unidade e outra. 
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Esse (s) imóvel (éis) residenciais deverão constar dos seguintes espaços mobiliados, respeitando as 

legislações vigentes. 

 

 

Tipo Descrição 

Quarto -O imóvel deverá contar com 02 a 03 dormitórios 

para comportar até 10 pessoas. Os quartos serão 

coletivos com e área mínima de 5,5 m² por cama 

individual ou beliche para no máximo 06 

pessoas, permitindo a livre circulação incluindo 

nesse dimensionamento área para guarda de 

roupas e pertences  dos  acolhidos.  

Cozinha Na República os próprios indivíduos preparam 

suas refeições devendo o espaço ser suficiente 

para a organização dos utensílios e preparação  

dos  alimentos  para  o número de usuário de 

cada unidade. O espaço deve possuir mobiliário 

que permita armazenar alimentos e utensílios de 

cozinha bem como deverá contar com 

equipamento para preparo dos alimentos 

Sala Espaço equipado para acomodar os usuários a 

cada refeição, podendo também ser utilizado 

para outras atividades. (ex. Sofá, TV, mesa de 

jantar e cadeiras) 

Banheiro Que contenha 01 lavatório, 01 vaso sanitário e 

01 chuveiro para até 10 (dez) acolhidos e pelo 

menos um banheiro com adaptação para Pessoa 

com Deficiência.  
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Área de Serviço Espaço de lavanderia equipada para lavar e secar 

roupas dos usuários. 

Área de Convivência Espaço destinado para atendimento coletivo e 

assembleias. 

Sala Administrativa Sala equipada para acomodação da equipe 

técnica do serviço e com estrutura para o 

desempenho do trabalho, tais como o registro 

de informações, produção de  dados e relatórios, 

área  de  arquivo  de documentos, alimentação 

de sistemas de informação. Importante ter área 

reservada para guarda de prontuário, garantindo 

segurança e sigilo. O espaço deve ser equipado 

para permitir o trabalho da equipe técnica, 

contendo mesas de escritório, mesa de reunião, 

computadores, notebook, armários  

 

 

13. Recursos Humanos 

 

A Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS define que a formação das equipes de referência deverá 

considerar o número de indivíduos atendidos, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições 

que devem ser garantidas aos usuários. Neste sentido, a estruturação de equipes para a oferta do 

serviço de acolhimento em repúblicas, bem como escolaridade e carga horária, devem seguir as 

orientações da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, da Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos- NOB-RH e Resolução CNAS Nº 17, de 20 de junho de 2011. 

 

Observação: Coordenador Geral, Assistente Social, Psicólogo preferencialmente que falem uma 

segunda língua (inglês/francês/espanhol). Já o Educador Social necessário que haja no mínimo 2 (dois) 
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bilíngues (e preferencialmente domine um desses idiomas: inglês, francês e/ou espanhol). 

 

 

Coordenador Geral 

Formação mínima exigida: Nível superior em ciências humanas e experiência e amplo conhecimento 

na área de atenção à refugiados, migrantes, solicitantes de refúgio e vítimas de tráfico de pessoas, 

bem como amplo conhecimento da rede de serviços da cidade e região, preferencialmente que 

domine uma segunda língua (inglês/francês/espanhol) 

 É responsável pela gestão dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que possuem 

funcionamento ininterrupto e institucionalizado; 

 Gerenciar a unidade de serviço como um todo, de modo a evidenciar o caráter público da ação, o 

padrão de qualidade, os direitos e os deveres dos usuários; 

 Manter as características da política pública da Assistência Social que norteiam o funcionamento da 

Unidade de Serviço; 

 Manter canais abertos com rede socioassistencial e outras políticas; 

 Participar de reuniões, assembleias, fóruns, seminários e coletivos de discussões para política de 

Assistência Social; 

 Garantir que a Equipe Técnica se reúna semanalmente para discussão de casos e metodologia de 

trabalho; 

 Garantir que a DRADS Capital seja informada nas reuniões de supervisão mensais das atividades 

desenvolvidas e acompanhamento dos usuários; 

 Capacitar-se constantemente, e manter contato com outros trabalhos afins; 

 Ser responsável pelo planejamento, organização e avaliação das ações desenvolvidas na Unidade; 

 Harmonizar e facilitar o desempenho das funções dos funcionários; 

 Integrar o trabalho voluntário as atividades propostas; 

 Manter Coordenação Geral e Diretoria informada sobre o desenrolar das atividades; 

 Zelar pela manutenção do espaço físico e pela conservação do patrimônio; 
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 Estimular os usuários na reconstrução da cidadania divulgando seus direitos e deveres e participação 

nos movimentos sociais pertinentes; 

 Propiciar discussão e promoção de atividades de geração de renda de modo a promover a autonomia; 

 Mensalmente realizar reunião com Equipe de Trabalho para avaliação e melhoria da qualidade da 

prestação de serviço, discutindo as ações com os funcionários e com os usuários; 

 Convocar, preparar e coordenar assembleias e reuniões; 

 Manter contato com recursos sociais privados e comunidades; 

 Sistematizar as funções administrativas arquivamento, relatórios, ofícios, controle de estoque e de 

doações, planilhas de prestações de contas, quadro funcional (controle de folga, escalas mensais e 

frequência); 

 Consolidar os indicadores dos relatórios técnicos para apresentação de relatório mensal de prestação 

de contas;  

 Pesquisa, articulação e sensibilização de empresas para inserção laboral de migrantes e refugiados; 

 Apoio nas campanhas de doações e articulação de rede;  

 Pesquisa situacional contínua da migração com foco em violação de direitos; 

 Organizar eventos diversos; 

 Elaborar escalas de funcionários.  

 

Assistente Administrativo 

Formação mínima exigida: Nível médio e capacitação específica. Desejável experiência em 

atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio, migrantes e vítimas de tráfico de pessoas e com o 

público de forma geral e experiência de prestação de contas com o poder público. 

 Controle da administração financeira, registro e alimentação de planilhas no que se refere ao trabalho 

a contabilidade; holerite e folha de pagamento;  

 Elaboração, controle e envio de prestação de contas mensal; orçamentos; compras; controle de 

estoque de materiais e também a realização da vistoria semanal junto ao Agente de Manutenção;  

 Apoio nas funções que serão distribuídas entre a organização de eventos; assembleias; formulação de 

currículos; disponibilização de materiais para oficinas; cursos etc.  
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Assistente Social  

Formação mínima exigida: Nível superior e experiência com público de refugiados e solicitantes de 

refúgio, migrantes e vítimas de tráfico de pessoas; capacitação especializada com certificação e prática 

no trabalho psicossocial com o público alvo e com conhecimento na aplicação de instrumentais 

técnicos. OBS: A Equipe deve ter experiência comprovada de atuação no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) 

 Realizar entrevista inicial de acolhida e de acompanhamento; 

 Garantir a acolhida do usuário, esclarecer sobre a rotina e funcionamento, orientar sobre as atividades 

desenvolvidas; 

 Acompanhamento sistemático dos usuários; 

 Atendimentos individuais e em grupo, objetivando o fortalecimento de vínculos sociais com vistas à 

autonomia; 

 Desenvolver o trabalho social na Unidade observando e respeitando as diretrizes definidas no plano 

de trabalho; 

 Auxiliar na capacitação dos trabalhadores sociais; 

 Participar da elaboração e execução de projetos com os moradores; 

 Elaboração de relatórios sociais; 

 Participação de reuniões técnicas, com a gerência e supervisão com a DRADS Capital; 

 Participar de reuniões em Conselhos, Fóruns, Palestras, Congressos, Seminários e Encontros; 

 Apresentar relatório mensal do atendimento do serviço social com os indicadores dos resultados; 

 Realização de grupos de orientação e discussão do cotidiano; 

 Atendimento diário aos usuários; 

 Encaminhamento para recursos sociais, de saúde, educação, cultural e outros; 

 Estimular a participação para a construção da cidadania, divulgando seus direitos e a participação nos 

movimentos sociais; 

 Documentar em prontuários e manter atualizada toda ação realizada; 
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 Reuniões em grupos com temáticas diversas trabalhando a convivência e cidadania; 

 Garantir a participação e suporte técnico nos fóruns visando o caráter socioeducativo; 

 Participação em reuniões externas, fóruns, seminários, eventos, palestras e reciclagem; 

 Articular recursos socioassistencial, educação, saúde, trabalho e outros; 

 Participar do processo de planejamento, monitoração e avaliação do serviço;  

 Elaborar instrumentais que subsidiem o trabalho social; 

 Organizar eventos; 

 Desenvolver trabalhos de levantamento de aptidões para banco de talentos; 

 Desenvolver em conjunto com o serviço de psicologia, a construção do projeto de vida dos usuários; 

 Participação na elaboração do PIA, PPP e POC junto com os demais membros da equipe e com os 

usuários. 

 

Psicólogo 

Formação mínima exigida:  Nível superior e experiência com público de refugiados e solicitantes de 

refúgio, migrantes e vítimas de tráfico de pessoas; capacitação especializada com certificação e prática 

no trabalho psicossocial com o público alvo e com conhecimento na aplicação de instrumentais 

técnicos. OBS: A Equipe deve ter experiência comprovada de atuação no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) 

 Apoiar e orientar os trabalhadores socioeducacionais no processo de acolhimento dos usuários, 

possibilitando a criação de vínculos de confiança; 

 Atuar na construção de estratégia e alternativas para o atendimento da população em situação de 

vulnerabilidade; 

 Documentar em prontuário toda ação desencadeada referente ao processo de atendimento; 

 Produzir documentação especifica para registro dos casos atendidos;  

 Elaborar instrumentais de trabalho; 

 Elaborar relatórios técnicos de atividades mensais e outros quando solicitados para devidos fins; 

 Apresentar relatório mensal de atendimento com os indicadores dos resultados; 

 Realizar encaminhamentos quando se fizerem necessários; 
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 Acompanhar através de grupos ou individualmente os usuários durante sua permanência; 

 Estimular através de ações socioeducativas o resgate da cidadania,  

 Construção da autoestima, resgate da autonomia, fortalecimento da identidade pessoal e social; 

 Atuar como mediador em situações de conflitos, com a equipe profissional e com os usuários; 

 Planejar e promover espaços de reflexões e discussões possibilitando através de troca de experiência 

a ampliação de conhecimentos e expressão de sentimentos (grupos socioeducativos); 

 Identificar potencialidades e habilidades visando uma saída qualificada; 

 Promover grupos de reflexão e escuta entre os usuários na busca de relacionamento interpessoal 

baseado no respeito, integridade e dignidade; 

 Orientar a equipe de trabalho referente à postura ética/profissional; 

 Promover grupos de reflexão e escuta entre os profissionais na busca de uma melhor comunicação e 

qualidade no atendimento e nas atividades desenvolvidas; 

 Desenvolver ações que favoreçam o papel educativo e a dinâmica interpessoal; 

 Participação nas assembleias e fóruns com os usuários; 

 Participação de reuniões técnicas, com a gerência e supervisão com a DRADS Capital; 

 Participação em reuniões externas, fóruns, seminários e reciclagem, objetivando o aprimoramento 

profissional; 

 Participação na elaboração do PIA, PPP e POC junto com os demais membros da equipe e com os 

usuários. 

 

Pedagogo 

Formação mínima exigida: Nível superior e experiência com público de refugiados e solicitantes de 

refúgio, migrantes e vítimas de tráfico de pessoas; capacitação especializada com certificação e prática 

no trabalho psicossocial com o público alvo e com conhecimento na aplicação de instrumentais 

técnicos. OBS: A Equipe deve ter experiência comprovada de atuação no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) 

 Responsável por garantir a educação e o desenvolvimento de crianças e adolescentes mediando e 

compreendendo as situações dentro do Serviço, na escola e na sociedade; 
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 Buscar compreender a trajetória de vida de cada um, ter um olhar afetivo e uma escuta ativa, de forma 

respeitosa, cautelosa e ética, resguardando, desse modo, a identidade dessas crianças e adolescentes; 

 Auxiliar para que o direito da criança seja exercido de maneira eficaz e eficiente; 

 Assessorar nas atividades de ensino; 

 Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos inclusive na educação infantil; 

 Elaborar e desenvolver projetos educacionais; 

 Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional. 

 

Educador Social Bilingue 

Formação mínima exigida: Nível médio, bilíngue (inglês, francês e/ou espanhol) e desejável que tenha 

experiência com público de refugiados e solicitantes de refúgio, migrantes e vítimas de tráfico de 

pessoas. 

 Desenvolver atividades que garantam a integração entre os usuários, sob a orientação técnica e 

coordenação; 

 Motivar o grupo na participação das atividades (cultura e lazer), organizar e estimular a participação 

nos grupos de reflexões, setoriais e eventos externos; 

 Apoio a equipe na comunicação e na participação nas assembleias, fóruns com usuários; 

 Elaboração de comunicados, avisos, material para oficinas; 

 Garantir e orientar na execução das escalas de cooperação e dinâmica diária; 

 Assessorar a Equipe Técnica favorecendo o papel educativo e a dinâmica interpessoal; 

 Acompanhamento em campo e encaminhamentos a rede de educação de beneficiários do programa, 

sensibilização na inclusão do migrante nas escolas, creches, rede de assistência e comunidade local, 

oficinas para profissionais da rede de proteção (língua, cultura, xenofobia, etc); 

 Acompanhar os usuários em consultas médico-odontológicas, realização de exames e/ou 

procedimentos; providências com documentação e outras necessidades que se apresentarem; 

 Participação em reuniões externas, fóruns, seminários, reciclagem, objetivando o aprimoramento 

profissional; 

 Orientar higiene pessoal e do ambiente; 
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 Desenvolver ações educativas facilitando o fortalecimento das relações de convívio; 

 Ser agente facilitador das ações que contribuam para o processo de inclusão social; 

 Elaboração de oficinas de fortalecimento para migrantes e refugiadas; 

 Apoio a equipe na comunicação, assembleias etc; 

 Apoio na entrega e controle de itens de necessidades; 

 Apoio nas campanhas de doações e articulação de rede; 

 Apoio na articulação de parcerias para inserção laboral de migrantes e refugiados, mediação para 

entrevistas, transporte, etc; 

 Oferecer orientação social e educativa junto aos usuários, de acordo com a programação e orientação 

técnica estabelecida; 

 Orientação, acompanhamento em campo e encaminhamentos a rede de serviços para regularização 

de documentos (polícia federal, receita federal, ministério do trabalho etc) de beneficiários do 

programa; 

 Acompanhamento de vencimentos de solicitações junto ao CONARE.   

 

Serviços Gerais 

Formação mínima exigida: Nível fundamental. 

 Garantira limpeza, a higienização e a organização da área externa e das áreas de uso comum; 

 Verificar as necessidades reparos, condições de funcionamento, parte elétrica, hidráulica e de outros 

equipamentos; 

 Executar serviços de manutenção geral, como troca de lâmpadas fusíveis, 

 Organizar os estoques de materiais de limpeza; 

 Contribuir nas atividades que garantam a integração, sob a orientação da equipe técnica e 

coordenação; 

 Auxiliar no atendimento do bagageiro e portaria quando necessário; 

 Receber e distribuir correspondências. 

Apesar de tratar-se de Serviço de Acolhimento em República desenvolvido em sistema de autogestão 

e/ou co-gestão, entende-se necessário um profissional de limpeza e manutenção para as áreas 
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comuns tendo em vista que os usuários muitas vezes estarão em busca de emprego e qualificação 

profissional, não sendo, portanto, os responsáveis pela limpeza da área externa comum, mas 

obviamente devem contribuir para manutenção da limpeza e da ordem, podendo até contribuir 

efetivamente caso estejam com horário livre, o que deverá ser definido anteriormente em assembleia 

Em relação aos espaços internos esses sim deverão ser geridos e organizados pelos próprios 

moradores, devendo ficar claro o papel de cada um no serviço, o que pode ser definido em assembleia 

bem como deverá constar nos Planos Individuais de Atendimento. Importante mencionar que os 

espaços internos precisam ser/estar limpos e organizados, indicando que se evite o acúmulo de lixos 

nos cestos, para evitar proliferar insetos e outras pragas, bem como lavagem constante das louças 

para evitar acúmulo na pia; quartos, salas e cozinhas devem ser varridos com frequência e os 

banheiros devem ser limpos regularmente garantindo espaços de convivência agradáveis e limpos.  

 

13.1 – Processo de Seleção e Demissão 

 

O processo seletivo dos profissionais do serviço deverá ser realizado com participação da Secretaria 

de Desenvolvimento Social – SEDS por meio da Coordenadoria de Ação Social – CAS e/ou a Diretoria 

Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Capital - DRADS Capital e poderá ser por meio de 

análise de currículos, entrevistas e dinâmicas de grupo de acordo com as atribuições exigidas para 

cada função, conforme normatização vigente. 

 

Os profissionais serão contratados em regime CLT. 

Os casos de demissão também deverão ser previamente comunicados, com motivação da dispensa, à 

DRADS e à Coordenadoria de Ação Social. 

 

14. Recursos Financeiros 

 

IMPLANTAÇÃO 

Aquisição de materiais permanentes R$240.000,00 

 Custeio     R$9.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO   R$249.000,00 
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    EXECUÇÃO     CUSTEIO 

Recursos Humanos     R$823.633,80 

Custeio mensal     R$736.366,20 

TOTAL     R$1.560.000,00 

 

 

15. Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração 

 

O monitoramento da parceria ocorrerá da seguinte forma: 

Análise de relatório mensal quantitativo e qualitativo sobre as atividades realizadas e as principais 

intercorrências apresentadas pela Organização da Sociedade Civil para a DRADS Capital; Supervisão da 

Organização da Sociedade Civil por meio da DRADS Capital e Equipe da Proteção Social Especial e 

análise de prestação de contas mensal pela DRADS Capital e setor responsável da Pasta. 

Referido projeto prevê ações continuadas de monitoramento, para acompanhar o trabalho 

desenvolvido no serviço de acolhimento institucional e também ações de avaliação, visando garantir 

o processo de construção de autonomia no atendimento de cada indivíduo, bem como para garantir 

a qualidade do serviço. 

Para atingir este objetivo serão realizadas as seguintes atividades a serem apresentadas por relatórios: 

 Elaboração e avaliação de metas estabelecidas em relatórios de atendimento individual (PIA, PAF) para 

desenvolvimento e acompanhamento do processo de autonomia; 

 Registro do número e tipo de encaminhamentos e atendimentos realizados por mês; 

 Número de atendidos por mês com identificação de cada um deles; 

 Registro de observações e atendimentos sobre avanços e dificuldades no desenvolvimento nos planos 

de acompanhamento individuais/familiares; 

 Registro de observações e atendimento dos usuários em relação à convivência e integração com 

outros usuários e funcionários do Serviço e outros espaços externos; 

 Registro de participação nas atividades coletivas; 

 Registro de gastos per capta ou por família.  

O serviço deverá produzir, acompanhar e registrar os seguintes indicadores:(indicadores 

quantitativos) 
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 Taxa de atendidos desligados do serviço com condição de auto sustento e independência e/ou saída 

qualificada (com atividade produtiva, moradia, crianças na escola, inserção comunitária); 

 Número de Planos Individuais de Acompanhamento/Atendimento (PIA) e/ou Planos de Atendimento 

Familiar (PAF) em execução; 

 Taxa de acolhidos que participaram de atividades em grupo (registro de cada ação/atividade 

socioeducativa realizada e temas trabalhados); 

 Inserção em outros serviços e nas demais políticas públicas; 

 Número de acolhidos inseridos na rede pública de ensino; 

 Número de acolhidos inseridos em cursos da língua portuguesa e cursos de requalificação profissional; 

 Usuárias gestantes com acompanhamento pré-natal; 

 Crianças e adolescentes inseridos em creche/educação e com acompanhamento de saúde (UBS); 

 Idosos e/ou pessoas com deficiência com acompanhamento de Saúde (UBS, atendimento 

ambulatorial, etc); 

 Acompanhamento pós- desligamento.  

 

16. Indicadores de Resultado 

 

 Aquisição e regularização de documentação pessoal e da situação migratória no país; 

 Acesso a serviços da Rede Socioassistencial, Saúde e Educação; 

 Elevação do grau de capacitação profissional; 

 Inserção no mercado de trabalho; 

 Adesão e desenvolvimento de um projeto de vida; 

 Reinserção social; 

 Fortalecimento de vínculos em casos de junção de membros da mesma família que chegam ao Brasil 

em momento posterior ou anterior;  

 Alcance da autonomia e saída qualificada.    


