
 
 

Anexo I - MODELO DE OFICIO PARA CADASTRO DE ORGANIZAÇÃO 

 
A 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
Secretaria Municipal de Participação e Parceria 
Coordenadoria de Convivência, Participação e Empreendedorismo Social 
 
RefEdital de Credenciamento de Organizações Não Governamentais 
nº010/2010/SMPP 
  
Pelo presente, venho solicitar a V.Sa., se digne a autorizar meu credenciamento junto a 
esta Secretaria, por atender as exigências do Edital de Credenciamento nº 
010/2010/SMPP. 
 
Para tanto seguem anexos os documentos relacionados no item 2.3. e subitens do 
Edital, a saber: 
 

− Histórico da Organização; 
− Caracterização da região onde serão desenvolvidas as oficinas; 
− Justificativa das oficinas pretendidas; 
− Local onde serão realizadas as oficinas; 
− Capacidade de atendimento de cada oficina; 
− Faixa Etária contemplada; 
− Critérios de seleção da demanda;  
− Formas de divulgação utilizadas pela Organização; 
− Objetivos gerais e específicos; 
− Metas; 
− Recursos físicos e materiais disponibilizados pela Organização para a realização das oficinas; 
− Instrumentais e indicadores de avaliação; 
− Indicação de Técnico pela Organização para acompanhar as atividades inerentes ao Programa 

Ofício social. 
− Detalhamento do currículo de experiências sociais da proponente; 
− Apresentação das experiências sociais e declarações de reconhecimento de suas práticas 

emitidas por instituições governamentais de reconhecida expressão, nacional ou internacional. 
− Declaração de que a Organização não se encontra em situação de mora ou inadimplência junto 

a qualquer órgão ou entidade da administração Pública Direta ou Indireta e que após aprovação 
pelo Comitê Técnico, possui condições de encaminhar, no prazo de 05 dias úteis, a 
documentação exigida para formalizar a parceria com a SMPP constante do item 2.4 do Edital 
(Anexo III). 

 
 
 
Assinatura / Data 
 
 



 
 
Anexo II - FICHA DE CADASTRO  
 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO   

Nome da Organização: 

_______________________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________ 

Endereço ______________________________________________________________Nº ______ 

Complemento __________ Bairro __________________________________ CEP ________-_____ 

Município _____________________ Telefone p/ contato (___)_________ FAX (___)____________ 

E-mail  ________________________________ site: _____________________________________ 

Região de atuação: (   ) Norte   (   ) Sul   (   ) Leste   (   ) Oeste   (   ) Centro 

Subprefeitura que pertence: _______________________________________ 

Número aproximado de profissionais que trabalham na Organização: ______  

Organização Possui: 

(   ) Convênio com FUMCAD 

(   ) Telecentro    ( ) Tem Interesse em implantar  

(   ) Registro do CMDCA nº _______________ 

(   ) Registro do COMAS nº _______________ 

(   ) OSCIP  

                           

Público alvo da Organização:  

(   )Moradores em situação de rua         (   )Sem teto        (   )Sem terra 

(   )Profissionais do sexo                        (   )Dependentes químicos 

(   )Portador de HIV                                (   )Desempregados 

(   )Portador de necessidades especiais   (   )Idosos 

(   )Famílias                                             (   )Criança / Adolescente 

(   )Mulheres                                            (   )Diversidade Sexual (GLBTTT) 

(   )Grupo étnico                                      (   ) ________________________        

 

DADOS DO REPRESENTATE ONG 

Nome: 

_______________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________  Nº _______  

Bairro _______________________  CEP ________-_____ Município ________________UF ____   

Telefone para contato (_____)____________ FAX (___)___________ 

E-mail _________________________________________   Celular: ________________________ 

 

Nome/Assinatura/Data



 
 

Anexo III - DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 
A 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
Secretaria Municipal de Participação e Parceria 
A/C Comissão Técnica Avaliadora  
REF.: Edital de Credenciamento nº 010/SMPP/2010 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A ORGANIZAÇÃO ___________________________________________________, 

com sede na __________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________, declara que: 

 
a) Não se encontra registrada no CADIN Municipal e que nada deve à Fazenda 

Pública do Município de São Paulo; e 
 
b) Que após a seleção apresentada pela Comissão Técnica Avaliadora, possui 

condições de encaminhar, no prazo de 05 dias úteis, a documentação exigida 
para formalizar a parceria com a SMPP, conforme item 2.4 do Edital de 
Credenciamento nº 010/SMPP2010. 
 
 
 
Nome do Responsável  
Data e assinatura 

 



 

 
ANEXO IV – RELAÇÃO DAS ÁREAS 
 

 
Geração de Renda 

 
Arranjo Floral 
Arte em sucata 
Artesanato em tear 
Artesanatos em tecidos bordados 
Barista 
Bijuteria 
Biójoia 
Biscuit 
Bonecas e Bichos de Pano 
Bordado em fita 
Cabeleireiro (a) 
Camareiro(a) 
Confeitaria  
Corte e Costura 
Cultivo de Ervas Aromáticas 
Decoração de Festa 
Embalagem/Cartonagem 
Estamparia 
Garçom 
Horticultura 
Introdução ao Paisagismo 
Jardinagem 
Malharia 
Manicure 
Manutenção de Computador 
Marcenaria 
Moda Intima 
Modelagem e Confecção 
Objetos Decorativos em Bambu 
Origami 
Padaria artesanal 
Patchwork 
Penteado Afro 
Pintura em Parede 
Pintura em tecido 
Produtos Aromáticos 
Remanufatura de Computador 
Silk-screen 
Tapeçaria 
Velas Artesanais 

 
Artes Cênicas 
 
Arte circense 
Cenografia para teatro, shows e eventos 
Confecção de bonecos e máscaras 
Contação de história 
Dublê – Preparação de atores para cenas de ação 
Figurino e maquiagem 
Iluminação para teatro e shows 
Ilusionismo e truques com cartas 



 
Malabares 
Performance  
Preparação vocal / corporal para atores 
Produção e direção artística 
Sonorização para teatro e shows 
Teatro de boneco 
Teatro de rua 
Teatro esporte 
Teatro gestual 
Teatro para crianças 
Teatro para pessoas com experiência 

 
 

Dança 
 
Ballet 
Contato e improvisação 
Dança cigana 
Dança contemporânea 
Dança de rua 
Dança do ventre 
Dança indiana 
Dança moderna 
Danças africanas 
Danças asiáticas 
Danças brasileiras 
Danças circulares 
Danças de salão 
Danças folclóricas 
Danças latinas 
Dance-ability 
Flamenco 
Hip Hop 
Preparação corporal 

 
Música 
 
Canto coral 
Canto e percussão africanos 
Canto e percussão indígenas 
Canto popular 
Cavaquinho 
Flauta doce 
Gaitas e harmônicas 
Musicalização 
Percussão 
Viola caipira 
Violão clássico 
Violão e percussão flamencas 
Violão popular 

 
 

Artes Visuais 
 
Animação 
Linguagem de vídeo 
Linguagem fotográfica 
Roteiro para cinema e vídeo 
Roteiro para documentário 



 
 

Artes plásticas 
 
Arte com recicláveis 
Brinquedos educativos 
Desenho 
Escultura 
Estamparia 
Grafitti 
Pintura em tela 
Quadrinhos, fanzine e mangá 

 
 

Atividade Física  
 
Aikido 
Artes marciais 
Capoeira de angola 
Capoeira regional 
Condicionamento físico 
Coordenação motora: adultos e bebes 
Expressão Corporal 
Futebol 
Ginástica 
Judô 
Lian chien 
Liang Gong 
Pilates 
Tai chi chuan 
Yoga 

 
Comunicação 
 
Braille para pessoas não-deficientes 
Como falar e escrever clara e objetivamente 
Comunicação escrita literária, dramaturgia e jornalística 
Comunicação visual 
DJ e VJ 
Dublagem 
Formação de Leitores 
Interpretação de texto (literário, jornalístico, técnico) 
Libras para pessoas não-deficientes 
Línguas Estrangeiras 
Marketing cultural 
Música e iluminação: criação do ambiente 
Musica eletrônica: tendências e tecnologia 
Oratória 
Radio comunicação 
Vídeo apresentador 

 


