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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2019 
EDITAL DO TRABALHO DECENTE 

 
 

O Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte HOMOLOGA o                   
resultado definitivo do Edital de Chamamento Público n. 010/2019 - Edital do Trabalho 
Decente, declarando  como vencedoras as organizações da sociedade civil, cujos 
projetos foram habilitados.  
 
Salvador-BA, 16 de junho de 2020.  
 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 
Secretário 

 
 
 
 

RESULTADO FINAL 

PROPOSTAS HABILITADAS 

CLASS OSC Projeto Pontuação

1º 
Associação Civil Filhos de 
Barbara 

Projeto "Bordando a Minha Renda", habilitar e 
certificar mulheres em bordado rechilieu e 
bordado desfiado e capacitar em técnicas de 
vendas 

90 

2º 
Associação Arte Cultura do 
Bairro Baianão 

Projeto "Juventude em ação: transformação nas 
periferias de Porto Seguro, capacitação de 
jovens através dos cursos de recepcionista e 
assistente administrativo 

90 

3º Comunidade Cidadania e 
Vida 

Projeto "GERAR de Economia Solidária em 
Saúde Mental", produzir maior inclusão social e 
empoderamento de usuários da rede de atenção
à saúde mental, com a missão de formar 
pessoas em economia solidária, na modalidade 
de Projeto de extensão da UFBA 

90 

4º 
Centros de Estudos e 
Memória da Juventude - 
CEMJ 

Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho 
Decente, capacitar trabalhadores pertencente ao 
movimento sindical e/ou outros movimentos 
sociais juvenis da Bahia sobre a Agenda Bahia 

90 
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do Trabalho Decente 

5º 
Associação Educacional 
Sons do Silêncio – AESOS 

Projeto "Inclusão com Cidadania", qualificação 
social e profissional de trabalhadores com 
deficiência e familiares em cabeleireiro, auxiliar 
de lanchonete, jardinagem, agente de cultura, 
artesão confecionador de jóias e ecojóias 

86 

6º 
Associação de Moradores 
do Conjunto Santa Luzia 

Projeto "Ponto de Partida", capacitação nas 
áreas de cuidador de idosos, design gráfico e 
fotografia 

86 

7º 
Organização Cultural e 
Ambiental de Cajazeiras – 
CAJAVERDE 

Projeto RECOCAZ - Rede de Cooperativas de 
Materiais Recicláveis de Cajazeiras, visando a 
criação e o gerenciamento de uma rede 
organizações de catadores de materiais 
recicláveis através de cooperativas já 
estabelecidas 

86 

8º 
Associação Futuro da 
Nação 

Projeto "Curso de qualificação profissional em 
comunicação em mídias digitais, com 
qualificação profissional na área de TI para 
jovens com ênfase em mídias digitais 

85 

9º 
Associação de 
Desenvolvimento do Litoral 
Norte – ALDENOR 

Projeto "Empreendimentos Orgânicos", por meio 
do apoio a ampliação dos empreendimentos 
socioprodutivos agroecologicos, na aquisição de 
equipamentos e ações de capacitação para 
comercialização de hortaliças orgânicas 

85 

10º 
Instituto Beneficente de 
Assistência Social Sorria 

Construção de um Observatório para diagnóstico 
e denúncia sobre trabalho análago ao escravo, 
através de capacitação 

85 

11º 

Associação Beneficente e 
Cultural de Capoeira 
Aprendendo a Viver – 
ABCAV 

Enfrentamento da violência doméstica e justiça: 
respostas e desafios para garantia da vida. 
Promover a capacitação de usuárias e 
profissionais de atendimento a mulheres vitimas 
de violência, através de rodas de conversas, 
seminários , oficina de confecção da boneca 
Abayomi e oficina de gastronomia 

85 

12º 

Federação dos 
Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras 
Familiares do Estado da 
Bahia – FETAG 

Projeto "Empoderando a resistência da juventude 
para o acesso ao mercado de trabalho decente 
no campo" capacitar jovens trabalhadores rurais 
com foco em autonomia econômica, trabalho e 
renda e organização social para acesso ao 
mundo do trabalho 

85 
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13º 
Juspopuli Escritório de 
Direitos Humanos 

Educação em direitos Humanos para o Trabalho 
Decente com a produção de um guia de Direitos 
Humanos nas relações de trabalho na 
contribuição da construção de consciência e de 
atuação cidadã, visando à garantia do trabalho 
decente, através de ações de educação em 
direitos humanos 

85 

14º 
Cooperativa Mista do 
Agronegócio – COOPIMAN 

Projeto "Polo Produtivo do Coco", compra de 
insumos in natura do sistema produtivo do coco 
nas áreas de agricultores familiares, da reforma 
agrária com o objetivo de ter ganhos de renda, 
no processo de beneficiamento direto entre os 
produtores de coco 

85 

15º Instituto Mãe Terra 

Projeto "Mulheres da Costa: empreender para o 
bem viver", estruturação e fortalecimento de 05 
empreendimentos solidários geridos por coletivo 
de mulheres 

85 

16º 
Instituo Auá de 
Empreendimentos 
Socioambiental 

Constituição da Rede de Sistematização e 
Produção do conhecimento para o 
Desenvolvimento sustentável do 
empreendimentos Econômicos Solidários 

85 

17º 

Associação dos Moradores 
do Cabotinho, Novo 
Cabotinho e Adjacências - 
AMC 

Projeto "LGBT Transformar: Capacitara para 
empoderar, capacitação da comunidade LGBT 
em corte e costura, manicure e maquiagem, 
manutenção em microcomputadores, cozinheiro 
e informática avançada 

84 

18º Associação do Projeto 
Agrícola Dois Riachões 

Projeto "Programa Inclusão Socioprodutiva e 
mundo do Trabalho", consolidar o processo de 
transição agroecologica a partir do 
cooperativismo, com abrangência regional e 
atuação sobre os ramos de produção, prestação 
de serviços, comercialização, consumo, 
agroindustrialização e educação cooperativista 

84 

19º Centro de Assessoria do 
Assuruá 

Projeto "Trabalho Decente na Região Cacaueira: 
Erradicação do Trabalho Escravo 

84 

20º Instituto Igualegal 

Fomentar a inserção de jovens entre 16-25 anos 
no mercado de trabalho através do curso técnico 
de Gráfica e Comunicação Visual, com amparo 
jurídico e contábil a fim de que possam ser 
formalizados na categoria MEI 

84 

21º Cipó Comunicação 
Interativa 

Qualificação técnica e profissional de jovens 
negros de 15 a 29 anos do subúrbio Ferroviário 
em Audiovisual, Fotografia, Produção Cultural, 

84 
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Mobilização de Redes e Design Gráfico 

22º 
Instituo de 
Responsabilidade e 
Investimento social – IRIS 

Projeto "Ori Empreendimentos 2ª Edição", 
promover a capacitação dos jovens em 
afroempreendedores 

83 

23º Instituto de Projetos e 
Gerenciamento - INPG 

Projeto "Comunidade Produtiva: Trabalho, 
emprego e renda", capacitação nas áreas de 
beleza e estética e moda 

83 

24º Associação Sociocultural e 
de Capoeira Mangagá 

Projeto "Capoeira na Sinaleira com Mangagá de 
Bairro a Bairro", promover nas sinaleiras 
apresentações de capoeira, demonstrando às 
crianças e jovens que ali atuam, de que forma a 
capoeira pode afastá-los da situação de 
exclusão. 

81 

25º 

Associação para Promoção 
da Diversidade Sociocultural 
e Ambiental Pontos 
Diversos 

Projeto "Nossa Travessia", desenvolvimento do 
Programa nossa Travessia, tecnologia de 
formação e inclusão no mundo do trabalho, junto 
aos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação da FUNDAC 

81 

26º 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Feira de Santana - APAE 

Projeto "Centro de Formação Profissional APAE 
Feira de Santana", qualificação e inclusão de 
pessoas com deficiência mental nos cursos de 
garçom, operador de supermercado, serviços 
gerais e recepcionista 

81 

27º 
Instituto Aliança Com 
Adolescente 

Capacitação de Gestores, técnicos , educadores 
para o enfrentamento do  trabalho infantil 81 

28º Associação Humana Povo 
para o Povo Brasil 

Quilombo Solidário: Fortalecimento de grupos 
produtivos de mulheres Rurais do Território do 
Velho Chico por meio de apoio tecnológico e 
assistência técnica 

80 

29º 

Instituto de Inovação 
Tecnológica, Gestão e 
Desenvolvimento Social – 
IADES 

Projeto "Minha Família", cursos para mulheres 
chefas de família em alimentos, beleza e 
estética, construção civil e trabalho doméstico 

80 

30º 

Associação Educativa 
Universidade da 
Reconstrução Ancestral e 
Amorosa UNIRAAM 

Projeto  "Wakanda Warriors: Deusas do 
Empreendodorismo", potencializar 
empreendimentos liderados por mulheres através 
da metodologia de imersões práticas para 
impulsionar o aprendizado de ferramentas que 
auxiliam na gestão, planejamento de geração de 
renda 

79 
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31º 

Instituto Baiano de 
Desenvolvimento Ambiental 
e Sócio Produtivo- 
ECOBAHIA 

Projeto "Feira Interterritorial da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária", realização de 08 
feiras interterritorial em parceria com os Centro 
Públicos , como forma de criação de espaços de 
comercialização e formação aos expositores. 

79 

32º Associação Fábrica Cultural Projeto "Aprendiz em Cena", qualificar na área 
de teatro 

79 

33º Filhos do Mundo – FEME Qualificação em Produção Audiovisual 79 

34º CIDE Capacitação e 
Desenvolvimento 

Projeto "Emprega LGBTQIA+" capacitação em 
Inclusão digital 

78 

35º 

Cooperativa de Consultoria 
Pesquisa e Serviços de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Rural e Sustentável - 
COOPSER 

Projeto "Tecnologias sociais de convivência com 
semiárido: alternativas viáveis para a produção 
animal e empregos verdes na agricultura 
familiar",ações de difusão, implementação e 
transferência de tecnologias nos manejos 
produtivo e sanitário para o desenvolvimento da 
Avicultura Caipira 

78 

36º Instituto de Design Social e 
Sustentável 

Projeto " PIT TORORÓ - Programa de Inovação 
no Trabalho" implantação de um programa de 
qualificação laboral 

78 

37º 
Centro ACAT SISAL de 
Cultura, Arte e Salvaguarda 
da Bahia 

Projeto "Cruzeiro Criativo Metaverde": 
capacitação na área de recondicionamento de 
computadores em desuso com treinamento de 
gestão e preservação do meio ambiente 

78 

38º 
Centro de Arte e Meio 
Ambiente – CAMA 

Projeto do Centro de Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Eletroeletrônicos com inclusão 
socioeconomica dos catadores e catadoras de 
materiais recicláveis organizados em 
empreendimentos econômicos solidários da 
Bahia 

78 

39º 
Sindicato dos Trabalhadores 
Doméstico do Estado da 
Bahia – SINDOMESTICO 

Projeto "SINDOMESTICO 30 anos: Lutando pela 
Igualdade, capacitação e formação continuada 
da categoria 

77 

40º 
Associação Pracatum Ação 
Social 

Projeto "Candeal Cultural", inclusão 
sócioprodutiva nos segmentos da cadeia 
produtiva da cultura, gastronomia 

77 

41º Instituto de Arte e 
Capoeiragem de Ichu 

Projeto "Capacitar para o Empreendedorismo e 
Mercado de Trabalho, com curso de capacitação 
para capoeirista e arte educadores com foco no 
trabalho da Capoeira na escola, curso de 
fabricação de instrumentos capoeiranos 

76 
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42º 

Cooperativa de Apoio 
Tecnológico, Gestão e 
Desenvolvimento Social - 
COOPAT 

Projeto "Sou Capaz", capacitação social e 
profissional de jovens com idade entre 16 a 25 
anos em tecnologia da informação e designer 
gráfico 

75 

43º 

Núcleo de Estudos do 
Recôncavo e m 
Administração e Negócios - 
NERAN 

Fortalecimento de pequenos empreendimentos 
informais - Assistência Técnica sócioprodutiva 75 

44º 

Instituto de 
Desenvolvimento 
Sustentável do Baixo Sul da 
Bahia – IDES 

Projeto "Raízes do Futuro rumo ao Trabalho 
Decente, qualificação de jovens afrobrasileiros 
para a formação cidadã, profissional e inclusão 
produtiva no mundo do trabalho 

75 

45º 
Instituto de 
Desenvolvimento 
Sustentável Baiano – IDSB 

Projeto "Eletricidade, Luz e Inclusão no mundo 
do trabalho, qualificar trabalhadores em 
instalações predial 

75 

46º Colônia Z-20 dos 
Pescadores 

Projeto "Trabalho Decente e comercialização de 
pescado artesanal, fomentar o beneficiamento e 
o comercio do pescado artesanal 

75 

47º 
Associação Comunitária de 
Desenvolvimento do 
Candeal II 

Projeto "Afroempreendedorismo no Portal do 
Sertão", capacitação de mulheres negras nas 
áreas de designer de sobrancelhas, maquiagem 
para pele negra, traças africanas, penteados afro 

75 

48º 
Sociedade Beneficente 25 
de Junho 

Projeto "Motimba Mameto", qualificação em corte 
costura, produção de moda, rendas e bordados e 
indumentária afro 

75 

49º 

Centro Cultural e 
Educacional de 
Desenvolvimento da 
Cidadania Mus-e Brasil 

Projeto "Ciclo de cursos parta o mercado de 
trabalho e empreendedorismo, capacitação em 
montagem e monitoramento de câmeras, curso 
de fabricação de pandeiros, em estética afro e 
inglês 

75 

50º 
Associação das Rendeiras 
da Cidade de Dias DÁvila - 
RENDAVAN 

Nosso Bordado: ensino de renda de bilros, 
bordado à mão, crochê, corte e costura 

74 

51º 

Associação de 
Desenvolvimento 
Comunitário da Cidadania 
do Artesanato, da Cultura, 
do Esporte e Lazer – 
ADECOARTE 

Projeto "1ª fase  - Grit para Despertar", 
capacitação de jovens de 16 a 26 anos com 
treinamentos em autoconhecimento, identificação 
de talentos, planejamento e marketing 

74 
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52º 
Associação Comunitária do 
Centro São João de Deus 

Projeto "Tecnologias sociais de convivência com 
semiárido: alternativas viáveis para a produção 
animal e empregos verdes na agricultura 
familiar", implantação de tecnologias sociais para 
incremento a produção vegetal e animal, no 
cultivo de culturas forrageiras, aproveitamento de 
resíduos orgânicos  na agropecuária, 
implantação de biodigestores rurais e reuso das 
águas cinzas com filtro biológico 

74 

53º 

Instituto de 
Desenvolvimento do 
Associativismo e 
Cooperação Solidária da 
Bahia – IDASB 

Apoiar projetos de capacitação e apoio técnico
financeiro para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social e econômico na formação 
de agrupamentos solidários, visando a criação de 
uma fábrica de vassouras com cerdas de PET 
para mulheres catadoras de papelão de amélia 
Rodrigues, implantação de 05 aviários de galinha
caipira, com mulheres produtoras de de Santa 
Luz, o fortalecimento da produção de alimentos, 
consolidação da cozinha comunitária, com a 
implantação de local de beneficiamento e 
melhoramento da produção agrícola. 

74 

54º 
Associação Baiana para 
Cultura e Inclusão – ABACI 

Projeto "Qualifica PCD: Caravana do trabalho da 
pessoa com deficiência, ampliação do projeto 
ABACI Itinerante, promovendo ações de 
capacitação de 300 PCD's, fomentando o 
cooperativismo, o associativismo, o 
empreendedorismo solidário, o desenvolvimento
de solidários de base popular e o trabalho 
autônomo 

74 

55º 
Instituto dos Povos 
Indígenas da Bahia – Ação 
Bahia 

Projeto "Mulheres Transformadoras, realizar 
cursos de qualificação de doces e desidratação 
de frutas 

74 

56º 
Instituto de Referência 
Social do Estado da Bahia – 
IRSEBA 

Projeto "Mulheres Baianas: Guerreiras e 
Vencedoras": qualificação de mulheres negras 
chefas de família a partir dos 16 anos em corte e 
costura, técnicas de vendas com telemarketing, 
cabeleireiro, manicure e maquiagem 

73 

57º Instituto Diamantes da 
Bahia 

Projeto Pólo de Gestão e Empreendedorismo em 
Comunicação Comunitária, capacitação na área 
de comunicação comunitária, possibilitando 
ferramentas tecnológicas de produção e exibição 
de produtos audivisual 

73 
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58º 
Associação dos Moradores 
Nova Esperança de Ilha 
Amarela - ASSOMOILHA 

Projeto "Refazendo a APA Bacia do Cobre/São 
Bartolomeu: emprego Verde, transformar a 
degradação ambiental direta provocada pelas 
condições insalubres e pouco produtivas de 
trabalho 

73 

59º 
Associação São Jorge 
Filhos da Golmeia 

Projeto Onene Ahatu - Feira de 
Empreendedorismo, Religião e Cultura Afro, 
promovendo o desenvolvimento de ações 
voltadas para o empreendedorismo, a difusão e 
comercialização de bens culturasi (produtos e 
serviços) 

73 

60º 

Cooperativa de Coleta 
Seletiva Processamento de 
Plástico e Proteção 
Ambiental – CAMAPET 

Projeto "Eco folia Solidária: O Trabalho Decente 
preserva o Meio Ambiente", fomentar a ação dos 
catadores e catadoras de materiais recicláveis 
durante o período do Carnaval de 2021. 

73 

61º Plan International Brasil 

Projeto "Pontes" formação para jovens mulheres 
entre 18 a 29 anos para uma visão de autonomia 
e protagonismo na construção do seu 
desenvolvimento e para inserção no mundo do 
trabalho 

73 

62º 
 Associação Centro de 
educação Tecnológica do 
Estado da Bahia - CETEB 

Projeto de Capacitação Profissional em 
cabeleireiro, manicure, mecânico de refrigeração 
e climatização, eletricista e panificação 

72 

63º 
Associação de Mulheres 
Pintadenses 

Projeto "Plataforma das mulheres do semiárido: 
resiliência e inclusão socioprodutiva, 
fortalecimento e estruturação das organizações 
de mulheres e grupos produtivos para a atuação 
em redes 

72 

64º Alvorecer Bahia 

Espaço aberto de Inovação, Valorização e 
Inclusão dos Catadores e Catadoras de Materiais 
Recicláveis em situação de Rua no Bairro de 
Canabrava 

72 

65º 
Associação Arte Sem 
Fronteira 

Projeto "Oficinas de Capacitação Mulheres 
Criativas em Ação, oficinas de corte e costura, 
economia criativa, empreendedorismo e geração 
de renda 

72 

66º Central Única da Cidadania 
- CUC 

Projeto "Limpeza Especializada - Cultura e 
Orientação Empreendedora, capacitação para o 
aprendizado de técnicas de limpeza 
especializada para o público feminino, 
fortalecendo iniciativa de mulheres chefas de 
família, monoparentais 

72 
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67º 

Associação Beneficente, 
Cultural e de Preservação e 
Tradição dos Valores Afro 
Brasileiros – Unzo Maiala 

Projeto "Gira Criativa", formar empreendedores 
negros de matriz africana, visando a capacitação
e o fomento dos negócios, tias como designer de 
sobrancelhas, maquiagem, penteados e 
turbantes africanos 

72 

68º 
Associação de 
Desenvolvimento 
Comunitário São Sebastião 

Projeto "Artes Visuais em tecido no Quilombo do 
Tomba 2ª edição, através da implantação de 
oficinas de técnicas de estamparia, pintura em 
tecidos, confecção de camisetas, técnicas de 
venda, gestão de negócios, fotografia, etc 

72 

69º 

Associação dos 
Remanescentes 
Quilombolas do Quilombo 
Renascimento dos Negros – 
ARQRN 

Projeto "Cursos e Capacitações voltadas para o 
fortalecimento do trabalhor no 3º setor, 
atendimento aos beneficários através de 
palestras, seminários e cursos de elaboração de 
projetos, desenvolvimento organizacional, 
economia solidária 

72 

70º 
Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social 
- IECIS 

Projeto de Capacitação de Instrutores e Árbitros 
de Futebol 72 

71º ONG Amparo Melhor 

Projeto "Amparo Favela Music", destinada a 
identificar, selecionar, inserir crianças e 
adolescentes com atendimento social e iniciação 
musical 

71 

72º 
Associação dos Produtores 
Orgânicos de Conceição do 
Jacuípe 

Projeto "Rede Solidária de Mulheres: cultivando 
Saúde, produção de alimentos saudáveis livres 
de agrotóxicos e agroquímicos 

71 

73º 
Coletivo para Promoção de 
Práticas Solidárias – Casa 
de Taipa 

Produção e circulação do "Jogo Roda de 
Trocas", como estratégia solidária de gestão de 
redes de empreendimentos econômicos 
solidários, mobilizando 60 empreendimentos 
para a articulação de redes de troca de serviços , 
produtos e conhecimentos. 

71 

74º Movimento de Organização 
Comunitária – MOC 

Projeto "Ser Tão Plural: gerar renda com justiça 
e igualdade, fomentar processos criativos de 
geração de renda com vistas a promoção da 
diversidade cultural e desenvolvimento humano 

71 

75º Organização Socio 
Ambientalista – PROMAR 

Capacitação para formação de condutores 
ambientais e coturismo, com vistas ao turismo 
sustentável e empregos verdes 

69 

76º 
Grupo de Defesa e 
Promoção Socioambiental – 
GRUPO GERMEN 

Projeto "Ações Integradas para geração de renda 
para as comunidades tradicionais", criar 
estratégias, melhoria das estruturas de logística 
e produção para setores econômicos das 

67 
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comunidades tradicionais. 

77º 
Insituto de apoio ao 
Desenvolvimento Ambiental 
e Humano – IDEAH 

Projeto "Produção Culinária Ancestral nas Terras 
do Dendê", apoio a geração de trabalho em 
renda em Economia Solidária 

66 

78º Centro de Giro Santo 
Antonio de Pádua 

Projeto "AWON OBIRIN ELESO: Mulheres 
Produtivas, capacitação e reciclagem na 
produção do trabalho artesanal com sapataria 
artesana e bio jóias 

65 

79º 
Cooperativa Serrinhense de 
Reciclagem – COOSER Projeto de Reestruturação da COOSER 65 

80º 
Associação Beneficente dos 
Moradores do Parque 
Continental 

Projeto "Mais Cultura para as Escolas", 
desenvolvimento de oficinas lúdicas de teatro 

64 

81º 
Cooperação para Educação 
e Trabalho Coletivo 

Projeto Qualificando vidas com saberes: jovens e 
mulheres da Chapada", qualificação profissional 
em turismo 

59 
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