
doe seu imposto de renda para o

Projeto Formação SocioEducativa para o mundo do trabalho    



resumo
O projeto se propõe a desenvolver 900 jovens de alta vulnerabilidade social 
no curso de formação básica socioeducativa para o mundo do trabalho, pres-
tando assistência multidisciplinar, fortalecimento de vínculos, estimulando o 
desenvolvimento da autoestima, relações interpessoais, trabalho em equipe, 
permitindo assim o empoderamento social coletivo e potenciali-
zando a conscientização civil para inserção no mercado de trabalho. 

dados do projeto
Nome: Formação Socioeducativa para o Mundo do Trabalho 
Número do Projeto: 60
Publicado em D.O. de 17 de dezembro de 2016
Duração do projeto: 12 meses (início a partir da captação do projeto).

impacto
900 jovens de 15 a 17 anos e 4500 familiares.

Duração do projeto: 12 Meses.

Tales conta sobre seu trabalho e
a influência do CAMP OESTE

Vídeo Institucional CAMP OESTE

https://www.youtube.com/watch?v=oLh3zun6dj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BcZCpUxhfvk
https://www.youtube.com/watch?v=BcZCpUxhfvk
https://www.youtube.com/watch?v=BcZCpUxhfvk
https://www.youtube.com/watch?v=oLh3zun6dj4&t=1s


objetivo
Atender 900 adolescentes de alta vulnera-
bilidade social, no curso de formação bási-
ca socioeducativa para o mundo do traba-
lho, prestando assistência multidisciplinar e 
contribuindo para redução da pauperização.

1 - Fortalecimento de vínculos com educandos, 
estimulando o desenvolvimento da autoestima, 
relações interpessoais, trabalho em equipe, per-
mitindo assim o empoderamento social coletivo 
de participar de debates que visam potencializar a 
conscientização civil sobre os direitos sociais e civis.

2 - Proporcionar qualificação dos educandos que 
se encontram em situação de alta vulnerabilida-
de social, possibilitando seu desenvolvimento e 
aprendizado para inserção no mercado de trabalho. 

3 - Atender os educandos matriculados no 
curso de formação básica socioeducati-
va para o mundo do trabalho, prestando as-
sistência odontológica, contribuindo assim 
com a política de promoção de saúde bucal.

dados do projeto
Preencher 900 vagas com jovens de alta 
vulnerabilidade social no curso formação 
socioeducativa para o mundo do trabalho. 
Dividido em 3 turmas de 300 jovens por trimestre.

• Desenvolver seis oficinas com frequência 
mínima de 75% com objetivo de desenvol-
ver habilidades para o mercado de trabalho: 
Oficina - Comunicação e Expressão/ Relações 
Humanas/Cidadania / Informática/Inclusão 
Digital / Raciocínio Lógico Matemático / 
Técnicas Administrativas e Atitude Empreendedora.

• Entregar 59.400 lanches (1 pão com 
queijo e 1 caixa de suco) no período de 12 
meses. Contribuindo com alimentação dos jovens.

• Aplicar testes de atenção e palográfico em 
900 jovens da formação socioeducativa. En-
tender o perfil do jovem para contribuir com 
o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

• Realizar atividades dos  900 jovens pela assistente 
social com objetivo de fortalecimento de 
vínculo e empoderamento das familias.  

contrapartidas
 - Divulgação da marca nos Relatórios de ati-
vidades da organização e em relatório anual.

 - Divulgação da marca em nosso website e 
mídias sociais da organização.

 - Palestra “Sobre o Programa Aprendiz” ofe-
recida por nossos especialistas.

 - Utilização do espaço físico para reuniões e 
treinamentos.



COMO DOAR?
O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, FUMCAD, por meio do
direcionamento das doações realizadas por pessoas físicas e jurídicas
com o incentivo da lei nº. 8.069/90, beneficia organizações sem fins
lucrativos que desenvolvam projetos para crianças e adolescentes.

Quem pode doar?
Toda Pessoa Física (que faça a Declaração Completa) ou Empresa (que
seja tributada com base no Lucro Real) pode doar parte de seu Imposto
de Renda para o projeto do Projeto de Formação sócioeducativa para o 
mundo do trabalho.

Pessoas Físicas que realizam declaração de imposto de renda no modelo
completo podem aplicar no FUMCAD até 6% do seu imposto devido
estimado para o próximo exercício. O valor aplicado deverá ser abatido
do montante a pagar no exercício de 2016.

Pessoas Jurídicas que realizam declaração do IR pelo lucro real podem
aplicar no FUMCAD até 1% do imposto a pagar estimado para o próximo
exercício. O valor aplicado deverá ser abatido do montante a pagar no
exercício de 2016.

Para fazer uma doação, siga o passo a passo:

Passo 1 - Acesse o site do FUMCAD: http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br .
Entre na seção “Clique e Doe Agora/Doação Direcionada” e na opção
“Entidade”, selecione a nossa razão social: CAMP Oeste - Centro de 
Aperfeiçoamento Multipedagógico . Em seguida, escolha o projeto Forma-
ção sócioeducativa para o mundo do trabalho.

Passo 2 – Opte por Pessoa Física ou Jurídica, preencha os dados
solicitados pelo sistema e clique em “Confirmar”.

Passo 3 - O sistema levará você a uma tela para conferir o nome da
entidade, o projeto e o valor a ser doado. Clique em “Finalizar Doação” e
escolha a forma de pagamento: boleto bancário ou débito em conta.

Passo 4 - Encaminhe uma cópia do comprovante de pagamento com seu
nome, telefone e CPF para o CAMP OESTE por e-mail
(marcelo.oliveira@campoeste.org.br) ou por Correio:
Rua João Pereira, 200/202 – Lapa  – São Paulo
– SP – CEP 05074-000.

*Estes passos são indispensáveis para que sua doação seja 
direcionada para o projeto escolhido.
Para mais informações, veja a Lei Federal nº 12.594/2012 - artigo 87 e a
Instrução Normativa da Receita Federal nº 1311/2012 em
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/
Para saber mais ligue para (11)38322284 ou envie um e-mail 
para marcelo.oliveira@campoeste.org.br . 

http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/forms/frmdoacao.aspx?TP=SEL&IdEnt=499&IdProj=2555
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/

