
 

ANEXO I 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2019 

SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA COM 

RISCO DE MORTE OU GRAVE AMEAÇA. 

 

Este Anexo I tem como objetivos:  
a) apresentar a descrição do serviço socioassistenciail objeto do Edital de 
Chamamento Público;  
b) indicar a equipe de referência mínima para a execução do serviço 
socioassistencial objeto do Edital de Chamamento Público;  
c) indicar os itens necessários para a implantação do serviço.  
 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPE DE REFERÊNCIA 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES – Projeto 

“Acolher e Proteger, Casa Abrigo, Acolhimento Institucional para Mulheres 

em situação de violência Doméstica” 

Casas-Abrigo: As Casas-Abrigo são locais seguros que oferecem moradia 

protegida e atendimento integral a mulheres em risco de vida iminente em razão da 

violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as 

usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir 

condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. 

1.1. Caracterização do Serviço Acolhimento provisório, em caráter sigiloso, com 

estrutura para acolher população feminina com ou sem filhos menores de 18 anos, 

a fim de garantir proteção integral, assegurando privacidade, respeito aos 

costumes, tradições e à diversidade (arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero 

e orientação sexual).  

1.2. Destina-se àquelas que, estando obrigatoriamente, de acordo com as 

Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e De 

Violência Doméstica, que estejam sob risco de vida, e seus filhos de idade inferior a 

dezoito anos, em caráter sigiloso e provisório, de modo que seja garantida a 

integridade física e emocional das mesmas, auxiliando no processo de resgate e 

fortalecimento de sua autoestima e, como na reorganização de seu projeto de vida.  

1.3. O serviço deve estar distribuído no espaço urbano, respeitando o direito de 

permanência e usufruto da cidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE 



POLÍTICAS PARA AS MULHERES com segurança, igualdade de condições de 

acesso aos serviços públicos.  

 

2. Objetivo Geral  

 

I - Ofertar acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados 

para receber as usuárias em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se 

realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os 

encaminhamentos necessários.  

 

II - Na Casa Abrigo dever ser previsto adultos em trânsito, sem intenção de 

permanência por longos períodos.  

 

3. Objetivos Específicos  

I- Oferecer espaço para moradia, com iluminação e ventilação 

adequadas, com ambientes agradáveis;  

II- Prover endereço de referência, condições de repouso, espaço de 

estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho 

e higiene pessoal, vestuário e pertences;  

III- Acolher e garantir proteção integral; - Favorecer o surgimento e o 

desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades; - Desenvolver 

com as mulheres condições para a independência, autonomia e autocuidado; 

IV- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direito e as demais políticas setoriais; - Promover o 

acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à 

inclusão produtiva; 

V- Possibilitar a convivência comunitária; - Promover o acesso à cultura, 

lazer, esporte, através de atividades internas e externas, com vistas aos 

interesses, vivências, desejos e possibilidades dos indivíduos; - Incentivar o 

desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 

atividades da vida diária;  

VI- Promover o acesso à renda; - Favorecer o acesso à documentação 

civil; - Informar e orientar sobre direitos, serviços, acessos e 

responsabilidades.  

 

4. Funcionamento  

Atendimento de 24 horas ininterruptas.  

 

 

5. Formas de Acesso  

Demandas encaminhadas pelo Centro de Referencia no Atendimento a 

Mulheres Vítima de Violência Doméstica e sob ameaça e risco de vida, ou 

rede de serviços socioassistenciais, demais políticas públicas ou órgãos do 



sistema de garantia de direitos às vagas públicas, conforme procedimento do 

Edital de Chamamento Capítulo IV.  

6. Da Gestão das Vagas Públicas.  

A utilização das vagas e encaminhamento das usuárias será de competência 

da Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Políticas 

para as Mulheres, que estabelecerá os procedimentos e processo para 

liberação. 

7. Unidade  

Espaço para moradia, endereço de referência e sigiloso, condições de 

repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e 

secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. 

Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT, para atendimento de 40 

mulheres e ou vagas.  

8. Abrangência  

Município de Guarulhos   

9. Provisões Institucionais, Físicas e Materiais  

I- Acessibilidade; - Sala de recepção e acolhida;  
II- Quartos com capacidade para até 4 (quatro) pessoas;  
III- Alimentação;  
IV- Sala(s) de atendimento individualizado;  
V- Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias;  
VII- Instalações sanitárias;  
VIII- Cozinha e despensa; - Iluminação e ventilação adequadas;  
IX- Limpeza e conservação do espaço;  
X- Computador(es) com configuração que comporte o acesso a sistemas 
de dados e provedores de internet de banda larga;  
XI- Transporte.  

 

10. Trabalho Psicossocial  

I- Supervisão técnico- profissional para gestão coletiva da moradia, atentando-

se para tópicos de regras de convivência, atividades domésticas cotidianas, 

gerenciamento de despesas, etc.;  

II- Orientação e encaminhamento das conviventes aos serviços, programas ou 

benefícios da rede socioassistencial e demais políticas públicas, em especial 

programas de profissionalização, inserção no mercado de trabalho, habitação 

e inclusão produtiva;  

III- Oferta de espaço de escuta e construção de soluções coletivas por parte 

das conviventes para as questões que lhes são próprias, na construção de 

projetos de vida, no incentivo ao estabelecimento de vínculos comunitários 



fortes e na participação nas instâncias de controle social e espaços de 

participação social;  

IV- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a 

convivente, atentando-se para sua reavaliação;  

V- Promoção e incentivo a ações que visam ao fortalecimento de habilidades, 

aptidões, capacidades e competências das conviventes, que promovam 

gradativamente sua autonomia;  

VI- Viabilização do acesso a:  

a) Programas, projetos e serviços nos quais possam desenvolver atividades 

culturais, artísticas e esportivas que propiciem a vivência de experiências 

positivas e favorecedoras de sua autoestima;  

b) Programas de aceleração da aprendizagem, para os casos de grande 

distorção série-idade;  

c) Cursos profissionalizantes e programa de inserção gradativa no mercado 

de trabalho, sempre respeitando seus interesses e habilidades.  

VII- Protocolos, acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos 

realizados;  

VIII– referência e contra referência;  

IX- Elaboração de relatórios e prontuários;  

X- Trabalho interdisciplinar;  

XI- Diagnóstico socioeconômico;  

XII- Informação, comunicação e defesa de direitos;  

XIII- Auxílio e/ou orientação para acesso à documentação pessoal;  

XIV- Valorização do direito de ser ouvido;  

XV- Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada;   

XVI- Articulação da rede de serviços socioassistenciais;  

XVII- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de 

defesa de direitos;  

XVIII- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos;  

XIX- Monitoramento e avaliação do serviço;  

XX- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 

organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de 

Garantia de Direitos;  

XXI- Participação nas reuniões de gestão de fluxos, procedimentos e 

monitoramento da Secretaria de Direitos Humanos – Subsecretaria de 

Políticas para as Mulheres (SDHSPM);  

XXII- Atualizações permanentes dos dados das conviventes, bem como do 

seu grupo familiar ao órgão gestor da SDHSPM;  

XXIII- Preparação gradativa para o desligamento;  

XXIV- Acompanhamento da convivente, no mínimo por 6 (seis) meses, após 

desligamento do serviço;  

XXV- Acompanhamento das atividades de voluntariado estabelecido em 

parceria com a Central de Voluntários da Prefeitura Municipal de Guarulhos;  



XXVI-  Garantia do sigilo das informações.  

 

11.  Aquisições dos Usuários  

I- Ser acolhido em condições de dignidade;  

II- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas;  

III- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados 

a necessidades específicas;  

IV- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, 

habitabilidade, salubridade, segurança e conforto para cuidados pessoais e 

repouso;  

V- Ter endereço institucional para utilização como referência;  

VI- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de 

autogestão, autossustentação e independência;  

VII- Ter acesso a espaços próprios e personalizados;  

VIII- Ter acesso a documentação civil;  

IX- Ser ouvida e expressar necessidades, interesses e possibilidades;  

X- Ter assegurado o acesso a serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais;  

XI- Ter assegurado o convívio comunitário e social;  

XII- Ser acolhida em suas demandas, interesses, necessidades e 

possibilidades;  

XIII- Ter reparado ou minimizado os danos por vivências de violência e 

abusos;  

XIV- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários;  

XV- Ter acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e programas de 

transferência de renda, conforme necessidades;  

XVI- Receber ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

XVII - Conhecer seus direitos e como acessá-los;  

XVIII- Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão;  



XIX- Ter experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar 

conflitos por meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir; 

XX- Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 

reivindicações.  

12. Impacto social esperado  

I- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus 

agravamentos ou reincidência;  

II- Redução da presença de pessoas em situação de abandono, de 

vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia; - 

Indivíduos e famílias protegidas;   

III- Construção da autonomia;  

IV- Indivíduos incluídos em serviços e com acessos a oportunidades.  

 

 

SOCIAL  

13. Equipe Profissional  

CASA ABRIGO 

Uma casa com capacidade para 40 VAGAS – mulheres e com ou sem seus 
filhos menores de 18 (dezoito) anos. 

 

CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE REQUISITOS QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÍNIMA 

Assistente Social Superior Completo 
Experiência no atendimento a 
pessoas em situação de risco 

 
2 30 

Psicólogo Superior Completo 
Experiência no atendimento a 
pessoas em situação de risco 

 
1 30 

Coordenador Superior Completo 

Experiência na área e amplo 
conhecimento da rede de 
proteção, de políticas e da 

rede de serviços da cidade e 
da região. 

1 40 

Educador Social Ensino Médio 
Preferencialmente com 

experiência no atendimento a 
pessoas em situação de risco 

04 12 / 36 

Cozinheiro(a) 
Ensino 

Fundamental 
Conhecimento em rotinas de 

limpeza e organização 
01 40 

Assistente 
Administrativo 

Ensino Médio 
Conhecimento em Rotinas 

Administrativas 
01 40 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Ensino 
Fundamental 

Habilidade para serviços 
gerais e pequenos reparos 

01 40 

Motorista 
Ensino 

Fundamental 
Carteira de Habilitação 

Categoria B 
01 40 

 

 



14. Gestão do trabalho e educação permanente  

I- Processo de seleção criterioso dos profissionais que atuarão na Casa 

Abrigo, garantindo a contratação de pessoal qualificado e com perfil adequado 

ao desenvolvimento de suas funções;  

II- Garantia de oferta e de investimento em capacitação e 

acompanhamento de todos os profissionais do serviço, sendo indispensável 

para se alcançar a qualidade no atendimento;   

III- Capacitação inicial (introdutória e prática) de qualidade;  

IV- Formação continuada sobre temas recorrentes do cotidiano, visando 

garantir a qualidade ao Projeto Político-pedagógico do serviço;  

V- Garantia de supervisão institucional com profissional externo, visando 

ressignifcar a prática de modo a evitar padrões automáticos de resolução, 

podendo recair, muitas vezes, em situações de desproteção e violações.  

 

15. Itens para implantação dos serviços  

Para a implantação do serviço a organização da sociedade civil deve 

apresentar contrapartida obrigatória na forma de bens economicamente 

mensuráveis. Os bens de natureza permanente já existentes, ou que serão 

adquiridos com recurso próprio da organização da sociedade civil durante o 

período de implantação do serviço, devem ser listados em declaração de 

contrapartida em bens. Somente será permitida a destinação de recursos da 

parceria para custeio de bens de consumo e serviços, desde que os itens 

estejam previstos no plano de aplicação de recursos apresentado pela 

organização da sociedade civil em seu plano de trabalho.  

Os itens necessários para a implantação do serviço seguem listados no 

quadro abaixo:  

ITEM QUANTIDADE 

a) Bens permanentes Mobiliário em geral 

Mobiliário em geral (móveis destinados 
ao uso ou decoração interior de 
ambientes, tais como: cama, guarda 
roupa, armário, mesa, cadeira, sofá e 

afins) 

Em quantidade suficiente para atender o 
número de usuários indicados no Edital 

Aparelhos e utensílios domésticos 
(utensílios utilizados em serviços 
domésticos, tais como: fogão, geladeira, 
liquidificador, máquina de lavar roupa e 
afins) 

 
Em quantidade suficiente para atender o 
número de usuários indicados no Edital 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto, 
(equipamentos de reprodução de som e 
imagem, tais como: rádio, televisor, DVD 
e afins) 

 
Em quantidade suficiente para atender o 
número de usuários indicados no Edital 

Máquinas, utensílios e equipamentos 
diversos (bebedouro, ventilador e afins) 

Em quantidade suficiente para atender o 
número de usuários indicados no Edital 

b) Bens de consumo 
Material de cama, mesa e banho 
(materiais utilizados em dormitórios 

 
Em quantidade suficiente para atender o 



coletivos, tais como: lençóis, toalhas, 
travesseiros, cobertores, colchonetes e 
afins) 

número de usuários indicados no Edital 

Material educativo e esportivo (bolas, 
brinquedos educativos e afins) 

Em quantidade suficiente para atender o 
número de usuários indicados no Edital 

c) Serviços 

Despesas (tais como: locação de imóvel, tarifas decorrentes da utilização dos 
serviços de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado, seleção, contratação e 
treinamento da equipe). 
 

 


