
ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO  
DE PROJETO SOCIOASSISTENCIAL 

 

1. Identificação da Entidade: 

 Nome, endereço, telefone, e-mail, site, CNPJ, natureza jurídica, etc. 

 Nome do presidente, CPF, RG, telefone, etc. 

 Nome do Responsável Técnico, profissão, CPF, RG, telefone, registro no Conselho de Classe, etc. 

2. Identificação do projeto: 

 Identificação do Objeto /Nome do Serviço:  verificar nomenclatura oficial que consta na Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais e/ou outras resoluções afins. 

 Nível de Proteção: Proteção Social Básica, Especial de Média Complexidade ou Especial de Alta Complexidade. 

 Público Alvo: descrever quem será o usuário do serviço, indicando a faixa etária, gênero, especificidades, ob-

servando o atendimento aos grupos prioritários, de acordo com as orientações técnicas de cada serviço. 

 Capacidade de atendimento: quantas pessoas e/ou famílias a entidade tem capacidade para atender dentro 

do serviço proposto, por mês. 

 Diagnóstico Social: breve descrição da realidade e do território onde a entidade está inserida, indicando dados 

oficiais e estatísticos que justifiquem a atuação da entidade e a intervenção da mesma na realidade.  

 Interesse público a ser atingido: descrever impacto social do trabalho realizado, enfatizando quais os pontos 

positivos do projeto para a sociedade. 

 Objetivo Geral: resume e apresenta a ideia central do trabalho proposto e deve expressar de forma clara qual 

é a intenção do projeto. O objetivo geral deve ser único e expressar a intenção de atingir um determinado fim, 

uma mudança na situação social da região.  

 Objetivos Específicos: apresentam os resultados que se pretende alcançar com o projeto, de forma detalhada.  

Os objetivos específicos representam os passos necessários para se alcançar o objetivo geral e devem demons-

trar as estratégias que serão utilizadas pelo Projeto. 

 Metodologia e descrição das ações/atividades a serem executadas: descrever as ações que serão realizadas 

no serviço e como elas serão executadas. Que métodos, instrumentais e estratégias serão utilizados pela 

equipe para alcançar os objetivos do projeto. Especificar carga horária, definir cronograma de atividades, etc. 

 Avaliação e monitoramento da qualidade e do cumprimento das metas: como a equipe fará a avaliação do 

projeto, em que tempo, por quais pessoas, quem irá participar, etc. 

 Recursos humanos disponíveis: como é formada a equipe técnica, administrativa e de apoio necessária ao 

desenvolvimento do projeto. 

 Recursos materiais disponíveis: quais os materiais de consumo, equipamentos, material de expediente e de-

mais recursos necessários e disponíveis para a execução do projeto. 

 

3. Plano de Aplicação: 

 Materiais a serem adquiridos, com valor unitário e total; 

 Recursos humanos a serem contratados com valor mensal e anual; 

 Serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica) necessários ao trabalho, com valor mensal e anual; 

 Encargos e demais despesas trabalhistas; 

 Outras despesas; 

 Valor total do projeto (mensal e anual). 

 


