
     

  

 

 

 

PROJETO HOMENS NA COZINHA 

Plano de Trabalho  

Ano: 2019 

 
1 - DADOS CADASTRAIS  
 
 
1.1 DO PROPONENTE 
 

Órgão / Entidade Proponente:  CNPJ:  
 

Sigla ou nome fantasia (se houver):  

Endereço: Rua:  

Cidade:  UF:  

CEP: DDD/ Telefones: 

E-mail:  Site:  

 
1.2 DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

Nome do Responsável Legal:  CPF:  
 

RG:  Cargo / Função: 

 
1.3 DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: 

Responsável técnico pelo projeto (se houver):  

Telefone:  E-mail  
 
 

 



     

  

2- DO PROJETO:  
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

{Apresentar resumidamente o tema e as ações a serem executadas. Seja claro e 

objetivo, incluindo apenas as informações essenciais ao entendimento do projeto.} 

2.2 JUSTIFICATIVA  

{Na justificativa se descreve a pertinência e relevância socioambiental do projeto. A 

dica é responder de maneira clara e objetiva, por que executar o projeto} 

2.3 HISTÓRICO DO ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:  

{Realizar uma breve descrição da história da entidade, citando o motivo de criação, 

ações já realizadas na área social, ambiental, missão institucional, entre outros} 

2.4 OBJETIVO GERAL DO PROJETO  
{O objetivo deve ser claro e sucinto, respeitando os requisitos descritos no 

regulamento social   A dica é responder de maneira clara e objetiva, para quê 

executar o projeto}  

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 

{Objetivos específicos são os passos fundamentais para se alcançar o objetivo geral} 

2.6 PÚBLICO ALVO  

[Nesse item deve-se explanar sobre o público que será atingido com a realização do 

projeto} 

2.6.1 Nº de atendidos diretamente:  
2.6.2 Nº de atendidos indiretamente:  
 

2.7 METODOLOGIA  

2.7.1 Metas, etapas e resultados esperados  
{A dica é responder como se pretende alcançar os objetivos do projeto}  

 
2.7.1.1 Metas  

{Considere como meta as ações que serão desenvolvidas na implantação do projeto 
para alcançar os objetivos, quantificando e mensuráveis os resultados esperados}  

 
2.7.1.2.Etapas  

{Para cada meta relacione as atividades a serem empreendidas, detalhando os 
métodos e técnicas a serem empregados no seu desenvolvimento}  

 



     

  

2.7.1.3 Resultados esperados   
{Descrever quais os resultados que se pretende alcançar com a execução do projeto}. 
 

2.8 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Esta modalidade refere-se à eficácia dos métodos e procedimentos utilizados e denota 
as transformações sociais geradas pelas atividades.  

Objetivo Específico Indicadores de Resultados Meios de Verificação 

 

 

 - 

 

 
2.9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

{Informações que o proponente julgar serem necessárias para melhor compreensão 

do projeto não mencionadas anteriormente} 

3. DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO: (anexar cópias dos orçamentos)  

{Indique o valor do investimento solicitado para execução do projeto, assim como a 

contrapartida da organização e os recursos provenientes de outras parcerias} 

3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO:  

 

Neste campo descreva o produto / serviço Orçado  

EMPRESA A Fornecedor / Prestador de 

Serviço 

CNPJ: Responsável / 

Telefone: 

Valor R$ 

XXXXX XXXXX XXXX XXXX 

EMPRRESA B Fornecedor / Prestador de 

Serviço 

CNPJ:  Responsável / 

Telefone:   

Valor R$ 

XXXXX XXXXX XXXX XXXX 

EMPRESA C Fornecedor / Prestador de 

Serviço 

CNPJ:  Responsável / 

Telefone:   

Valor R$ 

XXXXX XXXXX XXXX XXXX 

 
 



     

  

 

4. IDENTIFICAÇÃO DAS PARCERIAS DA PROPONENTE:  

 

{Descreva se o Órgão / Entidade Proponente:  conta com parcerias setor (poder 

público, privado, sociedade civil organizada e outros}  

 

                                                                  

 

 

Caxias do Sul, XXXXXX de XXXXX de 20XXX.  
 

(Assinatura Presidente ou Responsável e carimbo da entidade) 

 

 

 Nome da Organização / Parceira Tipo de Contribuição da Parceira (financeira, 

recursos físicos, tecnológicos ou de outra 

natureza ) 

  

  

  


