
 

 

 
 
 

PROGRAMA ASSISTÊNCIA   
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - SESC FORTALEZA 

 
SELEÇÃO DE NÚCLEO -  PROJETO AMARELINHA: LUDICIDADE E CIDADANIA. 

  EDIÇÃO 2019 
 
 
 

 
                                                                Fortaleza, 12 de fevereiro de 2019. 

 
O Serviço Social do Comércio – SESC, por meio da Atividade de Desenvolvimento 

Comunitário da Unidade Fortaleza, torna pública a abertura do processo seletivo para 

realização do Projeto Amarelinha: Ludicidade e Cidadania. 

 

 

1. Apresentação 

 

Projeto Amarelinha: Ludicidade e Cidadania - Busca contribuir para difusão dos 

direitos e deveres estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma a 

sensibilizar a comunidade em geral para a importância da efetivação dos direitos e 

deveres, e assim, garantir a construção de uma sociedade mais justa. 

 

Atividades Desenvolvidas:  
- Reuniões.  
- Oficinas lúdicas com eixo no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
- Integrações Comunitárias. 
- Interações sociais. 

 

 

2.Objeto: 

 

Seleção de 1 (uma) instituição social para receber o núcleo do Projeto Amarelinha: 

Ludicidade e Cidadania que acontecerá durante o ano de 2019. Além desta 

instituição, haverá a escolha de 1 (uma) instituição para a suplência.  

 

O estabelecimento da parceria com a instituição selecionada não contemplará, em 

hipótese alguma, repasse financeiro, uma vez que o objetivo da parceria é a realização 

de atividades socioeducativas de fortalecimento e desenvolvimento de vínculos 

comunitários. 

 

 

 



 

 

3. Critérios de seleção 

 

  Ter assento na Rede SESC de Articulação Comunitária, num período mínimo 

de seis meses; 

 Ser parceira do programa Mesa Brasil SESC; 

 Oferecer infraestrutura adequada para a realização das ações e atividades; 

 Disponibilizar representante da Entidade para participar do projeto; 

 Oferecer lanche aos participantes; 

 Ter poder de mobilização de público; 

 Disponibilizar transporte para deslocamento dos técnicos e facilitadores das 

atividades do projeto. 

 Ter atuação com público alvo do projeto (de 08 a 12 anos). 

 Mobilização de público: 20 pessoas 

 Apresentar as seguintes documentações (cópias): 

1. Ofício de solicitação assinado pelo presidente da instituição; 

2. Estatuto Social; 

3. Ata da Fundação e da atual diretoria; 

4. RG e CPF do responsável legal.  

5. CNPJ (cópia com data de impressão em 2019). 

6. Inscrição em Conselhos de Direito e/ou Políticas Públicas (se houver).. 

7. Relatório de atividades realizadas em 2018. 

 

Havendo empate na seleção da entidade, adotar-se-à como critério de desempate o 
tempo de participação na RACS – Rede de Articulação Comunitária Sesc, sendo 
selecionada a entidade que tiver mais tempo de participação (ativa) na RACS. 
 
Participação ativa refere-se a participação assídua nas reuniões desta rede, sem 
intervalos de 3 faltas seguidas. 
 

 
4. Etapas e Prazos 

 

1ª Etapa - Encaminhamento de ofício e documentação manifestando interesse em participar 

do processo de seleção de núcleo do Projeto Amarelinha: Ludicidade e Cidadania - edição 

2019. Prazo para envio: 12 a 18 de fevereiro de 2019. 

2ª Etapa - Visita técnica nas instituições. Prazo: 19 a 26 de fevereiro de 2019. 



 

 

3ª Etapa - Avaliação e parecer da Comissão de avaliação técnica. Prazo: 27 a 28 de fevereiro 

de 2019.  

4ª Etapa: Divulgação do Resultado Final: 04 de março de 2019.   

5. Disposições Gerais 

 Documentação deverá ser entregue na Central de Documentos – CEDOC, em nome do 

Diretor Regional do SESC Ceará, Rodrigo Leite Rebouças. (Endereço: Rua Pereira 

Filgueira, 1070 – Aldeota) ou via e-mail: protocolo@sesc-ce.com.br . A instituição deverá 

solicitar protocolo de confirmação de recebimento. 

 A visita técnica será agendada a partir do recebimento do ofício e documentação. 

 Divulgação da instituição selecionada e suplência acontecerá no site do Sesc: www.sesc-

ce.com.br .  

 

Contato para maiores informações: 

Desenvolvimento Comunitário : (85) 3452 9081 / 3452 9082 / 3452 90 94 
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