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Indicador de Resultado
Unidade

Agosto, Setembro e Outubro de 2007

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral

Acessibilidade
e utilização
dos Núcleos de
Prevenção à
Criminalidade

Formação,
Capacitação
e Avaliação
das equipes
técnicas.

Número de crianças e adolescentes incluídos no programa
de proteção

Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas
Número de egressos incluídos no programa de reintegração
social
Número de jovens em atendimento regular

Número de atendimentos extrajudiciais em casos de
conflito

Percentual de técnicos capacitados em indicadores

2
2

unidade
unidade

2

2
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2
2
2
1
1
2
3
1
2
3
2
1
2
2
2
3
2
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7
1
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5
0
0
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-
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0
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0
7
0
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7
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0
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1
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11500

913

3255

13000

0
0
3
≤10
≤45
6
30
0
2
15
-

Meta
Meta
Meta
Meta
Peso fev/07 a mai/07 a ago/07
nov/07
abr/07
jul/07
a out/07 a jan/08

unidade

%
Seminários de Avaliação realizados
Seminário
Equipes em atuação
Equipes
Dias para reposição de equipe
Dias
Dias para composição de equipe nova
Dias
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados
Unidade
Profissionais com melhoria na avaliação das competências Percentual
Unidade
Monitoramento Visitas de monitoramento realizadas
Planos de Metas elaborados
Planos
das ações
Nível de execução dos Planos de Metas
%
desenvolvidas Relatórios de monitoramento apresentados
Relatório
pelos NPC´s
Nível de satisfação dos beneficiários
%
Percentual de técnicos capacitados em projetos (módulo I) %
Viabilização e
Percentual de técnicos capacitados em projetos (módulo II) %
captação de
financiamento Projetos elaborados pelas equipes técnicas
Unidade
de projetos
Percentual de encaminhamento dos projetos elaborados
%

Descrição dos
Resultados

1.1. QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OSCIP

1. PROGRAMA DE TRABALHO
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1.2. DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR

Capacitações de indicadores realizadas
- 3 capacitações no primeiro trimestre: 1 capacitação para
equipes dos programas Mediação e Fica Vivo de BH; 1 capacitação
para equipes dos programas Ceapa/ Egresso de BH e RMBH; 1
capacitação para equipes Fica Vivo e Mediação RMBH;
- 4 capacitações no segundo trimestre, sendo: 1 capacitação
para as equipes de Governador Valadares, Teófilo Otoni e Ipatinga;
1 capacitação para a equipe de Montes Claros; 1 capacitação
para equipe de Juiz de Fora; 1 capacitação para a equipe de
Uberlândia.
i.

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

Objetivo: Oferecer às equipes técnicas dos programas
constituintes dos NPCs informações sobre os indicadores dos
programas de prevenção à criminalidade e sobre a correta
contabilização do número de atendimentos, apresentando
suas conexões com os instrumentos governamentais
para acompanhamento da política de prevenção e sua
importância.
ii. Conteúdo – Noções do Choque de Gestão (Projetos
Estruturadores e Acordo de Resultados); Noções de
indicadores; Indicadores da política de prevenção à
criminalidade do Estado de Minas Gerais.
Formato – tempo de duração: 4 horas

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral
Agosto, Setembro e Outubro de 2007

INDICADOR

Seminários de Avaliação realizados
7 seminários de avaliação nos meses de fevereiro a abrilde
2007, sendo:
1 com as equipes dos programas Fica Vivo e Mediação de BH;
1 com as equipes dos programas CEAPA/Egresso dos NPCs da RMBH
e BH;
1 com as equipes dos programas Fica Vivo/Mediação dos NPCs da
RMBH;
1 com as equipes dos programas dos NPCs de Ipatinga, Governador
Valadares;
1 com as equipes dos programas do NPC de Juiz de Fora;
1 com as equipes dos programas do NPC de Uberlândia;
1 com as equipes do NPC de Montes Claros
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7 seminários de avaliação nos meses de novembro a janeiro/
08, sendo:
1 com as equipes dos programas Fica Vivo e Mediação de BH;
1 com as equipes dos programas CEAPA/Egresso dos NPCs da RMBH
e BH;
1 com as equipes dos programas Fica Vivo/Mediação dos NPCs da
RMBH;
1 com as equipes dos programas dos NPCs de Ipatinga, Governador
Valadares;
1 com as equipes dos programas do NPC de Juiz de Fora;
1 com as equipes dos programas do NPC de Uberlândia;
1 com as equipes do NPC de Montes Claros

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

i.
Objetivo: condições de aprimoramento e reflexão dos
processos de trabalho e consecução de resultados previstos a partir
da avaliação do cumprimento dos planos de metas elaborados
pelas equipes técnicas de cada um dos NPCs. Assim, os planos
apresentarão um pacto de cumprimento de ações consideradas
necessárias para o alcance do número de atendimentos de
cada NPC cujos resultados serão levados em consideração no
sistema de avaliação de competência das equipes técnicas dos
programas.
ii.
Conteúdo - 1º Seminário de Avaliação – apresentação e
discussão de dados relevantes do III Relatório de Monitoramento/
2006 e do formato padrão do plano de metas com o objetivo de
criar condições para as equipes técnicas dos NPCS participarem
da elaboração de seus respectivos planos.
- 2º Seminário de Avaliação – apresentação e discussão
de dados relevantes do I e II Relatórios de Monitoramento produzidos
ao longo de 2007 com base nos planos de metas elaborados pelas
equipes técnicas dos NPCs.
iii. Formato - Tempo de duração – 4 horas, divididas em dois
momentos:
1º momento – apresentação e discussão dos dados relevantes dos
relatórios de monitoramento;
2 º momento – divisão dos presentes em grupos para discussão dos
dados com objetivo de criar condições para as equipes dos NPCs
elaborarem os planos de ação (1º Seminário) e para a avaliação
das ações implementadas e proposição de medidas corretivas ( 2º
Seminário).
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INDICADOR

Equipes em atuação

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

Formação das equipes técnicas dos NPC´s.
A seleção de profissionais segue as diretrizes do Regulamento de
Aquisição de Bens e Serviços, detalhadas nas convocações para os
processos seletivos para os NPC´s. Será considerada uma equipe a
correspondente a cada NPC, de acordo com a demanda apresentada
pela SPEC, tão logo ocorra a sua contratação. Apresentação da
demanda pela SPEC deverá ser feita em formulário padrão de
requisição de pessoal da Elo, inteiramente preenchido, por uma
pessoa de referência do Órgão Estatal Parceiro. A contratação de
novas equipes fica condicionada a existência de recursos.

INDICADOR

Dias para reposição de equipe

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

Permitir que o remanejamento das equipes seja realizado em
tempo hábil e de acordo com as necessidades identificadas pela
SPEC. Poderão ser utilizados para reposição de equipe, até 10 dias
úteis, a partir da solicitação da SPEC. Em caso de desistência formal
de um candidato convocado pela Elo para assumir a vaga, serão
acrescidos 5 (cinco) dias úteis ao prazo. O atendimento da demanda
fica condicionado à existência de recursos e à apresentação da
demanda em formulário padrão, inteiramente preenchido, por
pessoa de referência do órgão estatal parceiro.
Para aferição da meta serão contabilizados apenas os dias úteis
gastos para a reposição de equipe. O número de dias gastos será
calculado através da seguinte fórmula: DIAS = (somatório dos dias
úteis gastos para todas as reposições do período) / (número de
reposições).

INDICADOR

Dias para composição de equipe nova

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

Permitir que a composição das equipes seja realizada em tempo
hábil e de acordo com as necessidades identificadas. Poderão
ser utilizados para a composição de equipe nova, até 45 dias
úteis, a partir da solicitação da SPEC feita mediante ofício padrão
encaminhado à ELO. O atendimento da demanda fica condicionado
à existência de recursos para tal fim. Em caso de desistência formal
de um candidato à convocação feita pela Elo, serão acrescidos 5
(cinco) dias úteis ao prazo. Caso não seja realizada a contratação no
período previsto no programa de trabalho, em razão de alteração da
data de inauguração do NPC, poderá ser prorrogada para o trimestre
seguinte, desde que observado o número total de contratações ali
estabelecidas. A demanda deverá ser apresentada em formulário
padrão de requisição de pessoal da Elo, inteiramente preenchido,
por uma pessoa de referência do órgão estatal parceiro.
Para aferição da meta serão contabilizados apenas os dias úteis
gastos para a composição da equipe. O número de dias gastos
será calculado através da seguinte fórmula: DIAS = (somatório dos
dias úteis gastos para composição de todas as equipes novas do
período) / (número de equipes novas compostas).
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INDICADOR

Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Serão realizadas visitas ao NPCs por técnicos de diferentes NPCs
com duração de dois dias, sob a coordenação da Elo, para favorecer
o intercâmbio de informações e experiências entre as equipes dos
NPCs de Belo Horizonte/RMBH e interior. As visitas serão articuladas
com os diretores dos programas, no intuito de não coincidir com
outras atividades metodológicas. Para cada visita será enviado um
representante de todos os programas do NPC, que deverá produzir
um breve relatório padrão sobre seu aprendizado, apontando as
boas práticas que podem ser replicadas, além dos pontos positivos
e negativos, críticas e sugestões. Serão contabilizados os relatórios
aprovados pela ELO.
Serão realizadas 28 visitas para intercâmbio de informações e
experiências, sendo:
- uma por um representante de cada NPC do interior.
- uma por um representante de cada NPC de Belo Horizonte.
- uma por um representante de cada NPC da Região
metropolitana.
- uma por um representante de cada NPC novo.

INDICADOR

Profissionais com melhoria na avaliação por competências

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

O objetivo é capacitar e incentivar os técnicos dos programas de
prevenção à criminalidade, promovendo a melhoria dos problemas
e deficiências identificados na avaliação de competências. 90%
dos técnicos que obtiveram nota menor que 3 na avaliação de
competências realizada em 2006 e que se mantiverem nos quadros
da Elo, deverão obter nota maior ou igual a 3 (três) na avaliação
de 2007.

INDICADOR

Visitas de monitoramento realizadas

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

A ELO realizará visitas aos NPCs, na periodicidade indicada no
programa de trabalho, com o objetivo de monitorar o cumprimento
dos Planos de Metas acordados com as equipes técnicas dos
programas de prevenção.
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INDICADOR

Planos de Metas elaborados
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Elaboração de um plano de metas, com base nas ações que interferem no
número de atendimento dos programas, para cada NPC de Belo Horizonte,
Região Metropolitana e Interior de Minas Gerais existentes até dezembro
de 2006, a partir de critérios estabelecidos nas reuniões técnicas entre Elo
e SPEC.
O Plano de Metas contemplará as variáveis de produtividade e desempenho,
bem como as metas de atendimento de cada NPC.

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

A construção do Plano de Metas ocorrerá após a apresentação do formato
do plano validado pelos Diretores e/ou supervisores dos programas no I
Seminário de Avaliação que será realizado no primeiro trimestre com a
participação dos NPCs inaugurados até 2006. Para a elaboração do plano
deverá ocorrer, pelo menos, uma reunião técnica, até 15/05/2007, com
diretor para avaliar alinhamento, pertinência e adequação do formato do
Plano de Metas de cada NPC, e que será apresentado no I Seminário de
Avaliação; e, pelo menos, uma reunião técnica, até 30 de maio de 2007,
com diretor e/ou supervisor metodológico de cada programa para avaliar
a pertinência e adequação do conteúdo do Plano de Metas de cada NPC
para que oriente de forma efetiva as ações de monitoramento.

INDICADOR

Nível de execução dos Planos de Metas

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

A execução dos Planos de Metas será monitorada pela ELO, sendo
que seu nível de execução será aferido por meio do cálculo da
média dos percentuais de execução das metas dos 30 Planos
elaborados. A média geral de cumprimento das metas deverá ser
de, no mínimo, 80%. Para calcular o cumprimento das metas será
utilizada a seguinte escala:
Resultado
Nota Atribuída
90 a 100%
10
80 a 89,9%
9
70 a 79,9%
8
60 a 69,9%
7
50 a 59,9%
6
Abaixo de 50%
0
A avaliação do cumprimento das metas, portanto, será calculado
multiplicando-se a nota atribuída para cada indicador pelo
respectivo peso, divididos pelo somatório dos pesos, ou seja, a
média ponderada dos resultados dos indicadores.

INDICADOR

Relatório de Monitoramento apresentados

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Objetivo: Acompanhar os planos de metas desenvolvidos por
cada NPC, mediante comparativo das ações/metas realizadas
com ações/metas previstas, de maneira objetiva e esquematizada
em quadros comparativos, após realização de, pelo menos, uma
reunião técnica entre a Elo e a Diretoria dos Programas, até 15/05/
07, para definição do formato e validação do Plano de Metas.

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral
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Nível de satisfação dos beneficiários

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Pretende-se, com este indicador, promover um acréscimo no nível de
satisfação do usuário dos serviços dos NPCs. O nível de satisfação
dos beneficiários será aferido através de pesquisa a ser realizada de
acordo com metodologia e amostra definidas por uma consultoria
externa.
A meta a ser atingida é igual a um acréscimo de 10% em relação
à diferença entre o nível de satisfação total (100%) e o nível de
satisfação inicial (v0).

INDICADOR

OBJETIVO/
METODOLOGIA/
FORMATO

9
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INDICADOR

Capacitações de projetos realizadas
- 3 capacitações nos meses de fevereiro a abril, sendo: 1 capacitação
(Módulo I) equipes dos programas Mediação e Fica Vivo de BH; 1
capacitação (Módulo I ) equipes dos programas Ceapa/ Egresso de
BH e RMBH; 1 capacitação (Módulo I) equipes Fica Vivo e Mediação
RMBH;
- 11 capacitações nos meses de maio a julho, sendo:
- 1 capacitação (Módulo II) equipes dos programas Mediação e Fica
Vivo de BH; 1 capacitação (Módulo II) equipes dos programas Ceapa/
Egresso de BH e RMBH; 1 capacitação (Módulo II) equipes Fica Vivo e
Mediação RMBH;
- 1 capacitação (Módulo I) para a equipe Governador Valadares,
Teófilo Otoni e Ipatinga; 1 capacitação (Módulo I ) equipe Montes
Claros; 1 capacitação (Módulo I ) equipe Juiz de Fora; 1 capacitação
(Módulo I ) equipe Uberlândia.
- 1 capacitação ( Módulo II) equipe Governador Valadares, Teófilo
Otoni e Ipatinga; 1 capacitação (Módulo II) equipe Montes Claros; 1
capacitação (Módulos II) equipe Juiz de Fora; 1 capacitação (Módulos
II) equipe Uberlândia.
Objetivo:
desenvolvimento de habilidades para construção de
projetos sociais, com capacitação nos seguintes itens: técnicas de
diagnóstico; definição de universo amostral; elaboração de metas
e indicadores; construção de objetivos, justificativas e referencial
teórico; elaboração de critérios de monitoramento e avaliação;
estabelecimento de recursos financeiros e humanos necessários à
realização das ações previstas no Plano Local de Segurança com
vistas à redução da criminalidade nas áreas de abragência dos NPCs.
Para efeitos didáticos buscando maior otimização e produtividade
dos participantes, optou-se pela divisão das capacitações em dois
módulos, de acordo com conteúdo a ser ministrado.
Conteúdo de cada Módulo
Módulo I – Introdutório: Neste módulo serão apresentados os ciclos do
projeto: discussão, planejamento, gestão, controle e conclusão.
Módulo II – Apresentação de fontes para financiamento de projetos em
execução no âmbito da política de prevenção social à criminalidade.
Produto – Projetos elaborados e Cartilha de Fontes de Financiamento.
Durante a realização da capacitação de projetos serão distribuídas
cartilhas de financiamento para a equipe técnica dos núcleos, com
o objetivo de fornecer informações detalhadas sobre fontes de
financiamento de projetos (tais como contatos, editais, prazos e
requisitos) e viabilizar o encaminhamento de projetos pelos próprios
NPCs.
Formato – a) tempo de duração: 6 horas (primeiro módulo); 4 horas
(segundo módulo);

ELO Inclusão e Cidadania
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INDICADOR

Projetos elaborados pelas equipes técnicas

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

A partir da capacitação de projetos ministrada pela ELO, a equipe
técnica dos NPCs elaborará projetos (individualmente ou em
grupo) de ações a serem desenvolvidas no âmbito dos NPCs. Serão
contabilizados todos os projetos elaborados sob orientação da
ELO.

INDICADOR

Nível de encaminhamento dos projetos elaborados

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

A ELO deverá encaminhar no mínimo 30% dos projetos elaborados
pelas equipes para potenciais fontes de financiamento. Só serão
contabilizados como projetos encaminhados aqueles que estiverem
adequados às exigências da fonte de financiamento.

INDICADOR

Número de atendimentos extra-judiciais em casos de
conflito

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Atingir o número de mediações extra-judiciais de conflitos.Será
contabilizado o número acumulado de atendimentos extra-judiciais
em casos de conflito, incluindo tanto os “casos novos” quanto os
“retornos”. O numero de atendimentos deverá se manter atualizado
com o documento de pactuação de metas que for referência efetiva
para o órgão estatal parceiro. O número de atendimentos será
repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de cada mês..

INDICADOR

Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Atingir o número de penas e medidas alternativa incluídas no
programa nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o
governo de Minas. Será contabilizado o número acumulado de
penas e medidas alternativas incluídas. O numero de atendimentos
deverá se manter atualizado com o documento de pactuação de
metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro. O
número de atendimentos será repassado pela ELO para a SPEC até
o 5º dia útil de cada mês.
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INDICADOR

Número de egressos atendidos no programa de reintegração
social

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Atingir o número de egressos atendidos no programa nos moldes
do acordo de resultados entre a SEDS e o governo de Minas.
Será contabilizado o número acumulado de egressos incluídos
no programa de reintegração social. O numero de atendimentos
deverá se manter atualizado com o documento de pactuação de
metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro e
deverá ser repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de
cada mês.

INDICADOR

Número de jovens em atendimento regular

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Atingir o número de jovens em atendimento regular pelo programa
nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o governo
de Minas. Será contabilizado o número acumulado de jovens em
atendimento regular pelo Programa Fica Vivo em Belo Horizonte.
Ressalta-se que é requisito para a contagem desse indicador a
implantação efetiva pela SPEC do banco de dados de cadastro de
jovens incluídos no programa Fica Vivo. O numero de atendimentos
deverá se manter atualizado com o documento de pactuação de
metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro e
deverá ser repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de cada
mês.

INDICADOR

Número de crianças e adolescentes incluídos no programa
de proteção

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Atingir o número de crianças e adolescentes incluídos no programa
nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o governo
de Minas. Será contabilizado o número acumulado de crianças e
adolescentes ameaçados de morte atendidos pelo Programa de
Proteção à criança e adolescente ameaçado de morte. O numero
de atendimentos deverá se manter atualizado com o documento
de pactuação de metas que for referência efetiva para o órgão
estatal parceiro e deverá ser repassado pela ELO para a SPEC até o
5º dia útil de cada mês.
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2
2
2

Número de egressos incluídos no programa de reintegração
Número
social
Número

Número de jovens em atendimento regular

Número de crianças e adolescentes incluídos no programa de
Número
proteção

2

3

2

2

2

2

Número

%

Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo I

1

Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas

%

Nível de satisfação dos beneficiários

2

Número

Relatório

Relatórios de monitoramento apresentados

3

Número de atendimentos extra-judiciais em casos de conflito

%

Nível de execução dos Planos de Metas

2

%

Planos

Plano de Metas elaborados

1

Percentual de encaminhamento dos projetos elaborados

Unidade

Visitas de monitoramento realizadas

3

Unidade

%

Profissionais com melhoria nas avaliações das competências

1
2

Projetos elaborados pelas equipes técnicas

Dias
Unidade

Dias para composição de equipe nova
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados

1

%

Dias

Dias para reposição de equipe

2

Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo II

Equipes

Equipes em atuação
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Acessibilidade
e utilização
dos Núcleos de
Prevenção à
Criminalidade

Viabilização e
captação de
financiamento de
projetos

Monitoramento
das ações
desenvolvidas
pelos Núcleos
de Prevenção à
Criminalidade

Formação,
Capacitação e
Avaliação das
equipes técnicas

Descrição dos
Resultados

95

11500

913

3255

13000

-

15

-

-

-

2

-

0

30

-

≤45
6

≤10

31

Cidade de Uberaba

Observações
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* Meta variável em função da demanda.

115

11959

1082

6601

14273

-

15

-

-

-

2

-

-

30

-

≤45
6

≤10

1*

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS – Agosto/ 2007 – Outubro/ 2007
Indicador físico
Meta
Meta
Indicador de Resultado
Ago/07 atingida
Unidade Peso
a Out/ Ago/07 a
07
Out/07
Percentual de técnicos capacitados em indicadores
%
2
0
Seminários de Avaliação realizados
Seminário
2
0
-

2. COMPARATIVO DE METAS

100%
100%

Dias para composição de equipe nova

Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados

-

-

98,93%
100%
100%

Número de egressos incluídos no programa de reintegração social

Número de jovens em atendimento regular

Número de crianças e adolescentes incluídos no programa de
proteção

Agosto, Setembro e Outubro de 2007
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100%

Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

95%

98,7%

Número de atendimentos extra-judiciais em casos de conflito

90%

90%

Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo I
Viabilização e
Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo II
captação de
financiamento de Projetos elaborados pelas equipes técnicas
projetos
Percentual de encaminhamento dos projetos elaborados

Acessibilidade
e utilização
dos Núcleos de
Prevenção à
Criminalidade

-

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

97,85%

Mai/07
a jul/07

-

100%

-

Nível de execução dos Planos de Metas

Relatórios de monitoramento apresentados

-

100%

Plano de Metas elaborados

Visitas de monitoramento realizadas

-

100%

Dias para reposição de equipe

Profissionais com melhoria nas avaliações das competências

100%

100%

Seminários de Avaliação realizados

Equipes em atuação

82%

Fev/07
a abr/
07

Percentual de técnicos capacitados em indicadores

Indicador de Resultado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Não*

Não*

Não*

Não*

Não*

Não**

Sim

Sim

Sim

-

Não*

Não**

Sim

Não*

Sim

Não*

Não*

Não*

Não*

Sim

Sim

* ; ** - Vide próxima página

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

-

-

100%

-

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

-
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100%

100%

99,64%

100%

100%

-

100%

96,8%

90%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89,6%

Cumprimento
em (%)

Cumprimento Total

Meta
Ago/ Nov/07
finalizada
07 a
a jan/
até 31 de
out/07
08
outubro

CUMPRIMENTO DAS METAS ATÉ OUTUBRO DE 2007
Percentual de Cumprimento

Nível de satisfação dos beneficiários

Monitoramento
das ações
desenvolvidas
pelos Núcleos
de Prevenção à
Criminalidade

Formação,
Capacitação e
Avaliação das
equipes técnicas

Descrição dos
Resultados

2. COMPARATIVO DE METAS

Plano de Trabalho
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* Esse “não” significa apenas que as metas desses indicadores ainda não se finalizaram,
embora, para o período descrito por esse relatório, elas tenham sido cumpridas. Isso
significa dizer que, para o quarto trimestre que se inicia em novembro e finaliza em
janeiro, as metas ainda apresentam indicadores a serem mensurados.
** Por outro lado, os que possuem a marcação dupla significam que estes indicadores
não tinham metas para sempre mensuradas no período de agosto a outubro.

3.1. GRÁFICO RELATIVO AO CUMPRIMENTO
DE METAS ATÉ OUTUBRO DE 2007

Considerados os indicadores relativos aos três primeiros trimestres do
ano de 2007 (Fevereiro-abril, Maio- Julho e Agosto-outubro) apreendemos
através de uma média simples dos resultados um percentual de 98,59% de
cumprimento das metas.

Cumprimento de Metas nos três primeiros trimestres de 2007

Percentual de cumprimento
de Metas nos 03 primeiros
trimestres de 2007

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral
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Relatório de Monitoramento
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Relatório Trimestral do
Monitoramento da Elo
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A equipe de monitoramento é formada por um cientista
político, dois sociólogos e um estagiário de Ciências Econômicas,
os quais colaboram para a construção interdisciplinar das ações
de sistematização, análise crítica e geração de conhecimento
sobre políticas, programas e projetos relacionados aos Núcleos de
Prevenção à Criminalidade no Estado. Com o objetivo de capacitar,
mobilizar e sensibilizar os técnicos, gestores, organizações e
movimentos sociais das localidades dos NPC’s sobre a importância
de se pensar de forma efetiva, eficiente e eficaz a política pública
estabelecida na parceria entre ELO e Secretaria de Estado e Defesa
Social (SEDS). Todas as atividades são compreendidas e vivenciadas
como momentos de um mesmo processo, visando à intervenção
em políticas públicas e a construção de projetos voltados para a
emancipação de populações em situação de vulnerabilidade social.
Pressuposta pela própria política de resultados, a gestão
compartilhada das políticas públicas exige um trabalho constante de
reavaliação e monitoramento das diretrizes e ações desenvolvidas.
As possibilidades reais de ampliação dessa forma de se fazer política
pública só podem ser delimitadas considerando-se as transformações
recentes ocorridas nas relações entre Estado, Sociedade Civil e setor
produtivo. Assim, diante dessas novas tendências, a ELO procura
desenvolver seu trabalho de forma a privilegiar os atores locais,
capacitando os gestores e técnicos.
Por isso, constata-se que a importância do trabalho de
planejamento e acompanhamento da ELO refere-se às implicações
trazidas pela excessiva demanda que recai sobre as estruturas
estatais de proteção e garantia de direitos fundamentais. A ELO,
como uma OSCIP preocupada com a efetividade e eficiência
na realização de seus trabalhos, busca, constantemente, um
redesenho institucional voltado a evitar o solipsismo da máquina
administrativa frente às demandas e particularidades locais. Ao
possibilitar o trabalho conjunto e a ampliação da interação entre
os diversos agentes envolvidos no processo democrático, a ELO

ELO Inclusão e Cidadania
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acredita auxiliar no processo de fortalecimento da sociedade civil
frente às ações do Estado, bem como na ampliação da capacidade
deste em responder às expectativas e demandas dela.
Assim, a sistemática do trabalho pode ser resumida
no enfrentamento de dois principais desafios: 1) não apenas
descentralizar, mas democratizar as relações entre o poder local
e a sociedade civil, no sentido de promover a formação de novas
redes sociais, 2) lidar com a questão da existência de grupos com
baixo ou nulo capital político que podem, por estas características,
ficar alheios ao processo de destino das alocações de recursos e
planejamento das próprias políticas. Os pontos descritos abaixo
descrevem algumas dessas ações:
• Apoiar na supervisão e monitoramento das ações integradas
dos Núcleos de Prevenção à Criminalidade (NCP´s);
• Identificar fatores que interferem na execução das ações
integradas, por meio da realização de pesquisas, estudos e
visitas a campo;
• Propor medidas que contribuam para o aperfeiçoamento dos
programas, a partir do monitoramento das ações;
• Atuar na articulação dos diversos atores dos NPCs, com
vistas à melhoria dos níveis de efetividade das políticas
desenvolvidas;
• Implementar mecanismos de controle e atualização dos
bancos de dados existentes na ELO.

Monitoramento
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Reunião de Monitoramento realizada com a equipe do NPC Taquaril e a equipe ELO.
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Descrição dos Resultados

Formação, Capacitação
e Avaliação das
equipes técnicas.

Indicador de Resultado
Percentual de técnicos capacitados em indicadores
Seminários de Avaliação realizados
Equipes em atuação
Dias para reposição de equipe
Dias para composição de equipe nova
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados
Profissionais com melhoria nas avaliações das
competências

Atividades realizadas
Relatórios de visitas
Contagem
Relatórios de visitas
Ribeirão das Neves
Relatórios de visitas
Vespasiano
Relatórios de visitas
Santa Luzia
Relatórios de visitas
Barreiro
Relatórios de visitas
Betim

Monitoramento

1. QUADRO DE ATIVIDADES REALIZADAS

Quando

de intercâmbio aprovados – NPC

25/10/2007

de intercâmbio aprovados – NPC

25/10/2007

de intercâmbio aprovados – NPC

25/10/2007

de intercâmbio aprovados – NPC

25/10/2007

de intercâmbio aprovados – NPC

31/10/2007

de intercâmbio aprovados – NPC

31/10/2007
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Indicador de Resultado

Descrição dos Resultados

Visitas de monitoramento realizadas
Planos de Metas elaborados
Monitoramento das ações desenvolvidas
pelos NPCs

Nível de execução dos Planos de Metas
Relatórios de monitoramento
apresentados

Monitoramento
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Nível de satisfação dos beneficiários

Quando

Atividades realizadas
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Mediação
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento
Visita de monitoramento

NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC

– Alto Vera Cruz
– Barreiro
– Cabana
– Centro
– Jardim Felicidade
– Morro das Pedras
– Pedreira Prado Lopes
– Ribeiro de Abreu
– Santa Lucia
– Serra
Betim - Centro - Ceapa/Egresso
Betim - Jardim Terezópolis
Contagem - Centro
Contagem - Nova Contagem
Ribeirão das Neves - Veneza
Ribeirão das Neves - Rosa Neves
Ribeirão das Neves - Centro
Santa Luzia - Palmital
Santa Luzia - Centro
Vespasiano
Governador Valadares - Fica Vivo e

11/09/2007
03/09/2007
03/09/2007
12/09/2007
28/08/2007
29/08/2007
12/09/2007
28/08/2007
29/08/2007
04/10/2007
27/08/2007
27/08/2007
05/09/2007
05/09/2007
31/08/2007
31/08/2007
31/08/2007
04/09/2007
30/08/2007
04/09/2007
12/09/2007

NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC

Governador Valadares - Ceapa/Egresso
Ipatinga - Fica Vivo e Mediação
Ipatinga - Ceapa/Egresso
Juiz de Fora
Montes Claros - Fica Vivo e Mediação
Montes Claros - Ceapa/Egresso
Uberlândia

12/09/2007
13/09/2007
13/09/2007
21/09/2007
19/09/2007
19/09/2007
18/09/2007
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Descrição dos Resultados

Indicador de Resultado

Percentual de técnicos capacitados em
projetos módulo I
Percentual de técnicos capacitados em
Viabilização e captação de financiamento de projetos módulo II
Projetos
elaborados
pelas
equipes
projetos
técnicas
Percentual de encaminhamento dos
projetos elaborados

Quando

Atividades realizadas
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Mediação
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
Projeto elaborado
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pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC

-

Alto Vera Cruz
Barreiro
Cabana
Centro
Jardim Felicidade
Morro das Pedras
Pedreira Prado Lopes
Ribeiro de Abreu
Santa Lucia
Serra
Centro - Ceapa/Egresso
Betim - Jardim Terezópolis
Contagem - Centro
Contagem - Nova Contagem
Ribeirão das Neves - Veneza
Ribeirão das Neves - Rosa Neves
Ribeirão das Neves - Centro
Santa Luzia - Palmital
Santa Luzia - Centro
Vespasiano
Governador Valadares - Fica Vivo e

31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC

-

Governador Valadares - Ceapa/Egresso
Ipatinga - Fica Vivo e Mediação
Ipatinga - Ceapa/Egresso
Juiz de Fora
Montes Claros - Fica Vivo e Mediação
Montes Claros - Ceapa/Egresso
Uberlândia

31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
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Descrição dos Resultados

Indicador de Resultado

Acessibilidade e utilização dos Núcleos de Número de atendimentos extra-judiciais em
Prevenção à Criminalidade
casos de conflito
Número de Penas e Medidas Alternativas
Incluídas
Número de egressos incluídos no programa
de reintegração social
Número de jovens em atendimento regular
Número de crianças e adolescentes
incluídos no programa de proteção

Atividades realizadas

Monitoramento

21

Quando

Coleta dos números de atendimentos e
alimentação das planilhas

04/09/2007, 02/10/2007 e 05/11/2007

Envio dos números de atendimentos
impresso e por e-mail para a SPEC

06/09/2007, 04/10/2007 e 08/11/2007

2. JUSTIFICATIVAS
2.1. VISITAS DE MONITORAMENTO REALIZADAS
E PROJETOS ELABORADOS PELAS EQUIPES DOS NPC´S
A meta trimestral estabelecida no Programa de Trabalho orienta a elaboração
de 30 projetos e 30 Visitas de Monitoramento (este número correspondendo a 30
(trinta) NPC´s que estariam em funcionamento até dezembro de 2006), porém com
o fechamento do Núcleo de Prevenção à Criminalidade de Ibirité e o adiamento
da abertura do NPC de Sabará (cujas atividades foram iniciadas somente no 2º
semestre de 2007) a meta é reduzida para 28 (vinte e oito) NPC´s.

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral
Agosto, Setembro e Outubro de 2007

- Programa Fica Vivo!

22

Monitoramento

Cumprimento de Metas

Grafico I

O gráfico acima descreve o programa Fica Vivo no que se refere às
metas estabelecidas e sua respectiva realização. O indicador descrito nele
se refere ao número de jovens em atendimento regular no programa.
O programa Fica Vivo caracteriza-se pelos vários tipos e quantidade
de atendimentos que realiza. Há os atendimentos oferecidos nas oficinas,
aqueles oferecidos no campo da inclusão
produtiva, o terapêutico, dentre outros.
Isso significa dizer que uma mesma pessoa
pode participar dessas várias atividades
ou até da mesma atividade mais de uma
vez. Na tentativa de mensurar apenas
a quantidade efetiva de pessoas que
são beneficiadas pelo programa e não
o número de atendimentos realizados
por ele, foi construído esse indicador
(jovens em atendimento). Assim, seu
principal objetivo é tentar neutralizar,
para a contagem geral de participantes
no programa, a participação repetida dos
jovens nas várias atividades.
Dito isso, fica evidenciado pelo
gráfico o aumento gradativo do número
Meninas da oficina de artesanato
do Fica Vivo! do NPC Taquaril.
de jovens participando regularmente do
programa, assim como o efetivo cumprimento das metas estabelecidas.
O aumento substantivo da participação regular dos jovens no programa
pode estar relacionado, por um lado, diretamente ao aumento no número
de núcleos em funcionamento. Em 2005 existiam apenas 5 núcleos de
prevenção à criminalidade em funcionamento com o programa Fica Vivo.
Já no início de 2007 eram 19. Por outro lado, ao trabalho realizado pelas
equipes técnicas dos programas, somou-se o acompanhamento e a
supervisão da ELO e da Superintendência de Prevenção à Criminalidade
que também contribuíram para esse aumento, já que a metodologia do
programa incorpora a expansão gradativa de área de atuação dentro de
cada localidade específica.
ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral
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Grafico II

O gráfico acima apresenta,
por sua vez, uma análise
mais detalhada dos números
de atendimentos realizados
pelos Núcleos de Prevenção
à Criminalidade. Como se
pode observar, ele descreve
a média de atendimentos
mensais por núcleo ao longo
do tempo de implantação do
programa. Ele sugere que
Lohan é um dos participantes da oficina de
artesanato do Fica Vivo!.
as médias de atendimentos
dos núcleos passam por três fases distintas: a de implantação, de
desenvolvimento e, por fim a de consolidação. Diferentemente do primeiro
gráfico que aponta exclusivamente para o aumento progressivo dos
atendimentos Na primeira fase, que se estende desde janeiro de 2005 até
junho do mesmo ano, a média de atendimentos por núcleo gira em torno
de 400 atendimentos por mês. Já a segunda, que se inicia em julho de 2005
e vai até novembro de 2006, caracteriza-se por uma intensa expansão
do programa, como as médias de atendimentos mensais variando de um
máximo de 674 ao mínimo de 420 jovens em atendimento regular. Por
fim, a terceira fase, que começa em dezembro de 2006 e se estende até
a data de finalização desse relatório, caracteriza-se pela estabilidade dos
atendimentos do programa, ou seja, varia muito pouco significativamente.
Nesse ponto, as médias de atendimentos mensais giram em torno de
629 atendimentos por Núcleo. Boa parte dos Núcleos de Prevenção à
Criminalidade já se concentram na fase denominada de consolidação
dos atendimentos. Todos aqueles que possuem mais de 1 ano e 6 meses
de implantação podem ser categorizados dentro desse período. Essa
constatação exige estratégias conjuntas para esses núcleos, visto que uma
expansão dos atendimentos do programa parece numericamente inviável.
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Grafico III

O programa Central de Apoio Acompanhamento de Medidas e Penas
Alternativas, assim como o programa Fica Vivo, apresenta um cumprimento
efetivo das metas estabelecidas. O Indicador que esse gráfico descreve se
refere ao número de novos beneficiários incluídos no programa a cada
mês. Como se pode observar, ele apresenta um aumento substantivo ao
longo dos períodos de modo que, no último trimestre, realizou-se mais que
o dobro da meta estabelecida. Esse aumento sistemático dos números de
novos beneficiários incluídos no programa está relacionado objetivamente
ao aumento no número de núcleos nos quais o programa está em execução.
Em 2005 eram apenas 4 núcleos. Já em 2006, esse número aumenta para
10 e se mantém em 2007. Contudo, o aumento de 2006 para 2007 sugere
também que houve um estreitamento e uma relação mais efetiva com
o sistema judiciário, já que ele é o responsável pelo encaminhamento
dos apenados. Nesses anos, mesmo diante da manutenção do número
de núcleos em funcionamento, houve um aumento de quase 100% das
inclusões de beneficiários no programa.
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Grafico IV

O gráfico acima descreve o desempenho médio dos núcleo ao
longo do tempo de implantação. Como retrato médio da situação e
desenvolvimento dos núcleos, ele não apresenta o mesmo crescimento
regular do programa como um todo, conforme descrito no gráfico anterior.
O valor médio de novos beneficiários incluídos mensalmente por núcleo
varia sistematicamente ao longo do tempo. Entretanto, há também uma
tendência positiva de crescimento. Se, em princípio, a média de inclusões
mensais era de apenas 40 beneficiários por mês para cada núcleo em
atuação, atualmente essa média e quase o dobro disso.
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Grafico V

O programa mediação de conflitos, conforme descreve o gráfico,
apresenta um crescimento progressivo dos atendimentos desde 2005. O
crescimento de 2005 para o terceiro trimestre de 2007 supera os 400%.
Os dados descritos acima se referem aos números de atendimentos de
casos novos e retornos, tanto de orientação como de mediação de conflitos.
Assim como no caso do programa Fica Vivo!, o crescimento substantivo dos
atendimentos deste programa está relacionado com o aumento do número de
núcleos, bem como com o amadurecimento das equipes técnicas através da
ação coordenada entre ELO e Superintendência de Prevenção à Criminalidade.

Atendimento do programa Mediação de Conflitos na comunidade Ribeiro de Abreu
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Nº médio de atendimentos por NPC

Grafico VI

O
número
médio
de
atendimentos mensais por
núcleo para o programa
mediação
sugere
uma
tendência
mais
uniforme ao longo dos
meses.
Diferentemente
do
programa
como
um todo, essa média
sugere
uma
variação
mais uniforme. Ela não
segue uma tendência de
crescimento progressivo,
Oficina para domésticas realizada pelo
Mediação Comunitária do NPC de Santa Luzia
mas sim uma tendência à
constância. Embora as médias tenham alguns picos antagônicos, como os
apresentados em setembro de 2005 e janeiro de 2006, o desvio padrão da
média é relativamente baixo, uma vez que, em janeiro de 2005, a média
era de 80 atendimentos e em outubro de 2007 ela passou a ser de 91.
Isso pode sugerir que os núcleos estão, quase todos eles, em seu período
de consolidação, (conforme descrito no gráfico II). Isso significa dizer que,
dentre outros aspectos, qualquer tentativa de aumento dos números de
atendimentos passa inevitavelmente pela criação de outros núcleos ou
pelo aumento da área de atuação de alguns.
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Grafico VII

O Programa de Reintegração Social do Egresso segue a mesma
tendência de crescimento dos outros programas descritos acima. Entre
2005 e 2007 apresentou um crescimento também considerável. Assim
como no caso do programa
CEAPA, esse crescimento
inevitavelmente
esteve
relacionado ao aumento de
núcleos com o programa
em funcionamento. Em
2005, eram apenas 4, no
início de 2007, já eram 10.
Por outro lado, as ações
estratégicas do programa,
principalmente no que se
refere ao estreitamento
das relações com o sistema Egressos do Núcleo de Juiz de Fora conquistam seus diplomas
prisional, parece ser cada no curso de mecânica e montam a cooperativa Pistão de Ouro
vez mais efetiva, dado que, mesmo diante da manutenção do número de
núcleos entre 2006 e 2007, o número de novos beneficiários incluídos no
programa aumentou.
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Nº médio de atendimentos por NPC

Grafico VIII

O número médio de novos beneficiários incluídos no programa
parece não seguir nenhuma tendência. Há, como se pode observar, uma
variação muito clara a cada mês. A média de atendimentos atingiu seu
pico em maio de 2006, chegando a 23 novos incluídos. Entretanto, logo em
seguida, teve uma queda substantiva, posteriormente houve um ligeiro
aumento, seguido de um breve período de estabilidade. Diante apenas
desses dados, não parece possível fazer qualquer previsão de diminuição,
estabilidade ou mesmo de progressão dos atendimentos médios para cada
núcleo.
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Grafico IX

O programa de proteção, comparativamente aos outros quatro
programas, foi o que apresentou o menor crescimento. Vale ressaltar
também que se trata do programa com o menor tempo de funcionamento.
Este, como evidencia o gráfico, apresenta dados apenas a partir de 2006.
Mesmo assim, seu crescimento é considerável. Em um ano e meio, o
programa dobrou o número de crianças e adolescentes em proteção.
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Grafico X

A média de inclusões mensais no programa também não segue
nenhuma tendência específica. Ela parece ser afetada, significativamente,
pela disponibilidade de vagas para inclusão no programa.
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Durante o último trimestre, a Assessoria de Comunicação da Elo
trabalhou no planejamento e execução de diversas atividades, sendo
algumas delas consideradas rotineiras dentro do Plano de Metas do setor
e outras específicas de cada mês. Assim, o Relatório da Comunicação
foi dividido em atividades de rotina e atividades específicas, sendo
estas últimas divididas pelos meses de agosto, setembro e outubro.
Até o momento, o Jornal da Elo é o maior produto do setor, sendo
considerado a principal atividade rotineira. A proposta da Assessoria é
que, a partir do mês de novembro, o site também seja transformado em
uma atividade de rotina, com atualização permanente de informações
sobre os núcleos, processos seletivos e resultados da política de
prevenção à criminalidade.

Comunicação

Relatório Trimestral da
Assessoria de Comunicação da Elo

Crianças utilizam a biblioteca construida com o apoio da equipe do
programa Mediação de Conflitos do NPC Ribeirão das Neves.
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Atividades de Rotina (todos os meses)

O Jornal da Elo é considerado o maior produto da Assessoria de
Comunicação e é uma atividade de rotina, realizada todos os meses de
acordo com um planejamento pré-definido. O objetivo da publicação é
facilitar a comunicação entre os Núcleos de Prevenção à Criminalidade
(NPCs) de todo o estado e também entre as comunidades onde eles
estão instalados, possibilitando a disseminação de práticas e resultados,
a troca de experiências e a divulgação de informações úteis às equipes.
O jornal pretende também facilitar o diálogo entre a administração
do governo e os NPCs, levando as diretrizes da política pública de
prevenção para as localidades onde elas são implementadas.
A produção da publicação tem início, normalmente, na primeira
semana do mês, quando a assessoria entra em contato com os Núcleos
de Prevenção à Criminalidade (NPCs) e com a equipe da sede da Elo
para levantar sugestões de pautas. Com isso, é feita uma reunião
de pauta para selecionar as sugestões e distribuir as matérias entre
a equipe. As duas semanas seguintes são dedicadas ao trabalho de
apuração e redação, que inclui entrevistas, busca de informações,
cobertura de eventos e produção de fotos. Ao final da redação dos
textos, é realizada a edição dos mesmos, que devem seguir critérios de
linguagem jornalística. Após a edição, é feita a diagramação do jornal
e o tratamento das fotos. Depois é feita uma revisão final de todo o
material. Na última semana, o jornal é enviado para impressão na
gráfica. Enquanto isso, são preparadas as etiquetas para distribuição
da publicação, que é despachada no início do mês. Com isso, é iniciado
um novo ciclo de produção do mês seguinte.

Comunicação

1. Jornal da Elo

Jornal da Elo edição nº 04 (Agosto)
Nesta edição, o jornal trouxe matérias sobre projetos
desenvolvidos nos NPCs de Montes Claros, Santa Lúcia e Pedreira Prado
Lopes. Também foi publicada uma matéria produzida pela Oficina
de Comunicação do NPC Ribeiro de Abreu, assinada pelos próprios
jovens participantes. A publicação trouxe ainda uma entrevista com
o subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas, Ronaldo
Pedron, na qual foram apresentadas as principais ações deste órgão,
ligado à Secretaria de Estado de Defesa Social. Outra matéria esclareceu
os objetivos e a importância da Capacitação em Indicadores, oferecida
aos núcleos pela Elo para orientar as equipes sobre o funcionamento
dos indicadores de políticas públicas do Estado.
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Nesta edição, procuramos enfocar e esclarecer o papel
abrangente da prevenção à criminalidade e a importância do
fortalecimento da integração entre os diversos programas. Com este
objetivo, foi publicada uma entrevista com a superintendente de
Prevenção à Criminalidade, Fabiana de Lima Leite. O Jornal trouxe ainda
uma matéria sobre o Projeto Pré-egresso, desenvolvido pela Spec, por
meio do Programa de Reintegração Social do Egresso, e outras sobre
projetos dos NPCs Ribeiro de Abreu, Juiz de Fora e Uberlândia. Ainda
nesta edição, foi publicada uma nota sobre um evento da ACMinas, com
a presença do vice-governador Antônio Augusto Anastasia, quando o
mesmo enfatizou a importância das Oscips para uma gestão eficiente
do Estado.

Comunicação

Jornal da Elo edição nº 05 (Setembro)

Jornal da Elo edição nº 06 (Outubro)
Nesta edição, o Jornal da Elo buscou reforçar a idéia da integração,
não apenas entre os programas de prevenção e os NPCs, como também
entre os outros órgãos da Defesa Social e entre os parceiros. Nesse
sentido, foi publicada uma entrevista com o secretário de Estado de
Defesa Social, Maurício Campos. O jornal trouxe uma matéria sobre
as visitas de intercâmbio, promovidas pela Elo, para promover a troca
de experiências entre os núcleos, e outra sobre a Capacitação em
Elaboração de Projetos. O jornal também contou com uma matéria
de apresentação dos novos gestores dos núcleos de Belo Horizonte,
esclarecendo suas funções e importância para o desenvolvimento
da política de prevenção. Por fim, foram publicadas matérias sobre
projetos e realizações dos NPCs de Governador Valadares, Ipatinga e
Palmital.
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Atividades Específicas

Agosto

A Assessoria de Comunicação iniciou a produção de um Banco
de Imagens. Para isso, a equipe realizou uma consulta prévia aos
núcleos, que sugeriram eventos e oficinas para serem fotografadas.
Até o momento, a assessoria visitou 16 NPCs, incluindo unidades de
Belo Horizonte, região metropolitana e interior, para registrar ações
e projetos. No momento, o Banco de Imagens está sendo organizado
para que possa ser utilizado com facilidade futuramente.

Comunicação

1. Banco de imagens

2. Bloco de anotações e pastas
Foram criados blocos de anotações e pastas da Elo, que são
utilizados pela equipe em eventos internos e externos.

3. Acompanhamento da diretoria em eventos
A Assessoria de Comunicação também é responsável pelo
acompanhamento da diretoria em eventos diversos, como o Café
Parlamentar, da Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas),
realizado no dias 28 de agosto, com a presença do vice-governador de
Minas Gerais, Antônio Augusto Junho Anastasia.

4. Pesquisa Pólis (Satisfação dos beneficiários dos NPCs)
A Assessoria de Comunicação ficou responsável pela revisão de
toda a pesquisa e criação de um novo layout para a mesma.
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Setembro

Foi produzido um briefing, detalhando os objetivos e
necessidades do site da Elo. A partir disso, foi feita a seleção de um
profissional especializado para implementação do site. Durante todo
o mês, foram realizadas diversas reuniões com este profissional, para
detalhamento e desenvolvimento do projeto. Foram definidos os links
principais e feito o levantamento de informações e imagens que irão
compor o site.

2. Reunião com assessoria de comunicação da Seds
No dia 21 de setembro, foi realizada uma reunião com as
assessorias da Elo e da Seds, para a discussão sobre ações conjuntas e
definição de parcerias.

Comunicação

1. Reformulação do site da Elo

3. Visitas de intercâmbio
A Comunicação ficou responsável pela elaboração dos blocos de
intercâmbio, distribuídos entre todos os técnicos que participaram das
visitas.

Outubro
1. Cartas para autoridades
Foram redigidas cartas para diversas autoridades, com o objetivo
de apresentar a instituição e a parceria com o Governo de Minas e, com
isso, iniciar a distribuição do Jornal da Elo.

2. Reformulação do site da Elo
A Assessoria produziu os textos institucionais que irão compor
o novo site da Elo. Foi realizado um treinamento com a equipe para o
aprendizado com o novo sistema de gerenciamento de conteúdo que
será utilizado. A partir disso, iniciou-se a inclusão de textos e imagens
no site, o que ainda está em andamento. A previsão é que o novo site
esteja no ar no início de novembro.
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3. Novo modelo Relatório Trimestral

4. Cartão de visita
Foi desenvolvido um novo modelo de cartão de visita para a
diretoria da Elo e alguns funcionários.

Comunicação

Foi realizada uma pesquisa para avaliar os formatos mais
adequados para o Relatório Trimestral. A partir disso, foram criados
dois modelos, que foram apresentados para a diretoria, para a seleção
de um. Também foi desenvolvido um modelo de capa para o CD com
o relatório digitalizado, com o objetivo de ampliar a durabilidade do
mesmo.

5. Mailing list
A equipe da Assessoria atualizou o antigo mailing da Elo e iniciou
a ampliação do mesmo. Foram acrescentados contatos de diversas
autoridades dos setores público e privado, que passaram a compor o
novo mailing list da instituição.

No jornal de outubro, intercambista de Vespasiano contou sua experiência no NPC Montes Claros
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O Departamento Pessoal da Elo é responsável pela coordenação
das tarefas relativas à aplicação da legislação de pessoal no que referese a deveres e direitos. Mantém atualizado o registro de funcionários e
sua movimentação, além de controlar a freqüência dos funcionários na
Elo e informar o comparecimento efetivo.
Contudo, apesar de não estar previsto no plano de trabalho, a ELO
criou metas de rotatividade e horas extras ao entende-lás necessárias
para o bom desenvolvimento do trabalho. Ao controlar as horas extras
do funcionário, o Departamento Pessoal contribui para que seja seguida
a Convenção Coletiva de Trabalho pactuada com o Sindicato de Classe
e, para, assim, evitar-se possíveis demandas trabalhistas.
Já em relação ao controle de rotatividade dos funcionários, foi
desenvolvido para que seja combatida a insatisfação dos funcionários
na Elo, bem como evitar contratações excessivas, que causam gastos
extras.

Departamento Pessoal

Relatório Trimestral do
Departamento Pessoal da Elo
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A rotatividade de pessoal, também conhecida por turnover, é o
registro de demitidos em uma organização. Atualmente, com o maior
investimento das organizações em áreas de recursos humanos e gestão
de pessoas, têm sido freqüente a avaliação das principais causas que
levam os funcionários a saírem de uma empresa e também quais os
fatores que levam a instituição a demiti-los.
Ao analisar a importância desse controle, a ELO, desenvolveu
uma pesquisa sobre o índice de rotatividade de seus funcionários. De
acordo com pesquisa realizada em 101 empresas, concluiu-se que a
meta ideal de rotatividade deveria oscilar em torno de 3%. Contudo,
conforme levantamento dos últimos 12 (doze) meses, o Departamento
Pessoal concluiu que o índice de rotatividade da ELO foi de 2,96%. O
número alcançado – próximo a meta pesquisada – não nos permite
prescindir de esforços sistemáticos, no sentido de tornar o corpo de
funcionários cada vez mais eficiente, pois estável. Mas nos permite
perceber os bons indicadores nos processos de formação e capacitação
da equipe.

Índice de Rotatividade – Turnover

Departamento Pessoal

1. Índice de Rotatividade - Turnover

Meses
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média 2006 (Setembro a Dezembro)

Turnover (%)
7,86%
0,68%
2,65%
1,27%
3,12%

RH

2006

2007
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Média 2007
Meta

Turnover (%)
8,96%
0%
2,58%
1,26%
3,72%
4,85%
1,78%
3,31%
1,06%
2,05
2,96%
3%
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Turnover em 2007 (Janeiro a Outubro)
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Gráfico I

Departamento Pessoal

Cumprimento de Metas - Turnover - 2007

Gráfico II
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2. Controle de Horas-Extras dos funcionários.

Cumprimento do acordo estabelecido entre a ELO e a Comissão de
Avaliação para o controle de Horas- extras dos Funcionários

Horas extras no 3º trimestre
de 2007

2000:00:00

1597:39:00

Quadro II

RH

Meta acordada entre a ELO
Inclusão e Cidadania e a
Comissão de Avaliação

Departamento Pessoal

Considerado o acordo estabelecido entre a Elo e a SPEC para o
controle das horas extras, onde ficou definido o limite máximo de 10
(dez) horas-extras por funcionário e o número total de funcionários
hoje vinculados à Elo, ou seja, 200 (duzentos), temos o valor de 2000:
00:00 horas extras (Nº. Total de funcionários x 10) como ponto limiar a
não ser ultrapassado. Posto isso, sendo o número total de horas-extras
realizadas no 3º trimestre de 2007 igual a 1597:39:00 a Elo cumpriu
adequadamente o acordo.

Gráfico III
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As atividades do setor de Recursos Humanos da ELO são
adequadas aos propósitos da instituição e aos valores sociais que ela
expressa. Seus funcionários têm o compromisso com os processos da
instituição, e têm capacidade e habilidades necessárias para que a
mesma possa cumprir os objetivos e alcançar as metas estipuladas.
Buscando auxiliar a atividade de melhoria da qualidade de vida
no trabalho, o setor de Recursos Humanos dispõe de funcionários
habilitados para gerenciar uma equipe multidisciplinar, bem como
atender às especificações do Órgão Parceiro. A ELO conta sempre
com um Banco de Reservas para suas contratações e reposições de
equipes.
Através do setor de Recursos Humanos, a ELO repõe em tempo
hábil os funcionários que se desligaram da instituição. Foi sistematizado
um formulário para essas substituições e estipulado prazos para
reposição para que, assim, o trabalho realizado pela equipe não fique
prejudicado.

RH

Relatório Trimestral de
Recursos Humanos da Elo
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1. Processos Seletivos realizados de 01/08/2007 à 31/10/2007
Processo Seletivo – Estagiários Psicologia,
Direito e Serviço Social Região Metropolitana de Belo Horizonte
14/08/2007
1ª fase
Resultado da análise de currículos
21/08/2007
2ª fase
Prova
23/08/2007
3ª fase
Entrevista
28/08/2007
4º fase
Resultado final
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti (Coordenadora de Recursos Humanos Elo)
Vera Vilela (Supervisora do Programa Fica Vivo)
Tales (Representante do Ceapa/Egresso )
Carolina Akemi ( Representante do Mediação)

Processo Seletivo – Estagiários Psicologia,
Direito e Serviço Social – Cidade de Montes Claros
14/08/2007
1ª fase
Resultado da análise de currículos
22/08/2007
2ª fase
Prova
22/08/2007 e 23/08/2007
3ª fase
Entrevista
28/08/2007
4º fase
Resultado final
Banca Avaliadora
Elizabeth (Gestora do Núcleo de Prevenção à Criminalidade)

RH

Processo Seletivo – Estagiários Psicologia,
Direito e Serviço Social – Cidade de Governador Valadares
14/08/2007
1ª fase
Resultado da análise de currículos
22/08/2007
2ª fase
Prova
22/08/2007 e 23/08/2007
3ª fase
Entrevista
28/08/2007
4º fase
Resultado final
Banca Avaliadora
Marcelina (Gestora do Núcleo de Prevenção à Criminalidade)

Processo Seletivo – Estagiários Psicologia,
Direito e Serviço Social – Cidade de Juiz de Fora
14/08/2007
1ª fase
Resultado da análise de currículos
22/08/2007
2ª fase
Prova
22/08/2007 e 23/08/2007
3ª fase
Entrevista
28/08/2007
4º fase
Resultado final
Banca Avaliadora
Flávio Sereno (Gestor do Núcleo de Prevenção à Criminalidade)
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Processo Seletivo – Estagiários Psicologia,
Direito e Serviço Social - Ipatinga
14/08/2007
1ª fase
Resultado da análise de currículos
22/08/2007
2ª fase
Prova
22/08/2007 e 23/08/2007 3ª fase
Entrevista
28/08/2007
4º fase
Resultado final
Banca Avaliadora
Izabela Blank (Gestora do Núcleo de Prevenção à Criminalidade)
Convocação dos Técnicos da Expansão
21/08/2007 a 27/08/2007 - 17 Convocações repassadas ao Juridico
Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Vanessa Bruno ( Estagiária do Recursos Humanos da ELO)

Processo Seletivo – Estagiário de Monitoramento
20/09/2007
1º fase
Resultado da analise de currículos
24/09/2007
2º fase
Entrevista
25/09/2007
3º fase
Teste prático
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Renato ( Diretor de Projetos)

01/10/2007 a 26/10/2007

RH

Processo Seletivo – Estagiário de Publicidade (Comunicação)
31/08/2007
1ª fase
Resultado da análise de currículos
03/09/2007
2ª fase
Entrevista
04/09/2007
3ª fase
Teste Prático e Entrevista
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti (Coordenadora de Recursos Humanos Elo)
Vanessa Bruno (Estagiária do Recursos Humanos)
Renato ( Diretor de Projetos)
Clarissa (Coordenadora da Comunicação)

Avaliação Desempenho
Realização da Auto-Avaliação e Avaliação
Desempenho dos técnicos e gestores

Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Vanessa Bruno ( Estagiaria de Recursos Humanos )
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Processo Seletivo para Gestor da Região Metropolitana de Belo
Horizonte
29/09/2007
1º Fase
Resultado da analise de currículos
02/10/2007
2º Fase
Prova
19/10/2007
3º Fase
Entrevista
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Filipe Galgani ( Responsável pelo desempenho dos Gestores )

Processo Seletivo para Uberaba – Gestor e Técnicos Sociais – todas as
áreas
05/10/2007
1º Fase
Resultado da analise de currículos
09/10/2007
2º fase
Prova
10/10/2007
3º Fase
Entrevista
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Fabiana Leite (Superintendente de Prevenção à Criminalidade)
Paula Jardim ( Diretora do Programa CEAPA/EGRESSO)
Nadia ( Representante do Programa Fica Vivo)
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Processo Seletivo para Técnico Social – Direito – CEAPA/EGRESSO
01/10/2007
1º Fase
Resultado da analise de currículos
04/10/2007
2º Fase
Prova
05/10/2007
3º Fase
Entrevista
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Rodrigo Xavier ( Representante do programa CEAPA/EGRESSO)

Processo Seletivo para Técnicos Sociais Fica Vivo – Área de Humanas
16/10/2007
1º Fase
Resultado da analise de currículos
17/10/2007
2º Fase
Prova
22/10/2007
3º Fase
Dinâmica
23/10/2007
4º Fase
Entrevista
Banca Avaliadora
Adriana Rosa Lazzarotti ( Coordenadora do Recursos Humanos da ELO)
Vera Vilela ( Supervisora do programa Fica Vivo)
OBS.: ao longo do mês de Setembro fizemos contatos com Uberaba no intuito de
verificar o andamento da divulgação do processo que iremos realizar na cidade.
Foram elaborados quatro editais para aprovação do Jurídico para os processos
seletivos realizados até a presente data deste trimestre.
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RIBEIRÃO
DAS NEVES
RIBEIRO DE
ABREU

CONTAGEM

CONTAGEM

NPC

Data da
Rescisão
10/08/
2007
15/08/
2007

03/09/2007

23/08/2007

20/08/2007

16/08/2007

10/08/2007

31/07/2007

Data da
Requisição

Fica Vivo

Ceapa

MEDIAÇÃO
Ceapa/
egresso

CEAPA

CEAPA

FICA VIVO

MEDIAÇÃO

FICA VIVO

FICA VIVO

FICA VIVO
MEDIAÇÃO
DE
CONFLITOS
MEDIAÇÃO
DE
CONFLITOS

RH

Psicologia

Direito

PSICOLOGIA
Serviço
Social

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA
SERVIÇO
SOCIAL
SERVIÇO
SOCIAL

PSICOLOIGA
SERVIÇO
SOCIAL

DIREITO

DIREITO

PSICOLOGIA

4/<10

7/<10

10/<10

3/<10

1/ <10

5/<10

9/<10

1/ <10

1/ <10

9/<10

1/ <10

9/ <10

8/ <10

Ana Elisa Soares

Ricardo R.

Ana Elisa Soares
Daniela Melo
Silva
Livia Dias
Soares
Paula Nadia
Costa
Betiene Gomes
Veloso

Cintia Rodrigues

Camila Duarte

Flávia Cristina
Ana Lucia
Abrahão

Bruna Santos

Núbia Vieira

Reposições - Gestores e Técnicos Sociais
Dias utilizados
para reposição/
Novo
Programa
Área
metas.
Colaborador
CEAPA/
Marina Soares
EGRESSO
PSICOLOGIA
9 / <10
Pereira

29/10/2007

17/10/2007

01/10/2007

13/09/2007

17/09/2007

11/09/2007

18/09/2007

10/09/2007

04/09/2007

05/09/2007

28/08/2007

28/08/2007

22/08/2007

10/08/2007

Data de
Início

Substituição de funcionário
remanejado
Substituição de funcionário
remanejado

Substituição de funcionário
remanejado

Substituição de funcionário
remanejado

Substituição de funcionário
remanejado

Obs.
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MEDIAÇÃO

Abertura de
RIBEIRO DE ABREU
vagas
SANTA LUZIA/
PALMITAL
PEDREIRA PRADO
LOPES
TAQUARIL

SABARA

TAQUARIL

TAQUARIL

TAQUARIL

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

Agosto, Setembro e Outubro de 2007

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral

MEDIAÇÃO

SANTA LUZIA/
PALMITAL

Abertura de
vagas

20/08/2007

RH

FICA VIVO

FICA VIVO

MEDIAÇÃO

FICA VIVO

MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO

PEDREIRA PRADO
LOPES

Abertura de
vagas

20/08/2007

Programa

NPC

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

DIREITO

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

DIREITO

DIREITO

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

Área

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8 / <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8 / <45

MARINA XAVIER

TATIANA VITORIO

TANIA MARA

SHEILA

ALESSANDRA
CRISTINA

CORINE JULIE

BRUNO HENRIQUE

FERNANDA OSORIO

ELLEN DE PAULA

ELIANA COSTA

Dias Utilizados Para
Novo Colaborador
Reposição/ Metas

Novas Vagas - Gestores e Técnicos Sociais

Data da
Rescisão

Data da
Requisição

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

Data De
Inicio
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FICA VIVO

FICA VIVO

MEDIAÇÃO

Abertura de
RIBEIRO DE ABREU
vagas
TAQUARIL

BELO HORIZONTE
SANTA LUZIA/
PAMITAL
SANTA LUZIA/
PAMITAL

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

20/08/2007

20/08/2007

20/08/2007

28/08/2007

10/09/2007

10/09/2007

Agosto, Setembro e Outubro de 2007

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral

FICA VIVO

Abertura de
RIBEIRO DE ABREU
vagas

20/08/2007
MORRO DAS
PEDRAS

FICA VIVO

PEDREIRA PRADO
LOPES

Abertura de
vagas

20/08/2007

RH

CEAPA

CEAPA

TODOS

FICA VIVO

PEDREIRA PRADO
LOPES

Abertura de
vagas

20/08/2007

FICA VIVO

SANTA LUZIA/
PALMITAL

Abertura de
vagas

20/08/2007

SERVIÇO
SOCIAL

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

SERVIÇO
SOCIAL

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

9/<45

9/ <45

6/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

8/ <45

28/8/2007

RAQUEL LOPES DE
OLIVEIRA

ENRICO MARTINS

ARIANE GONTIJO

ANA CLAUDIA B.
SILVEIRA

MATHEUS PIRES

WARLLEY ALVES
SILVA

KARINE TEIXEIRA
PEDROSA

NATALE

17/09/
2007

17/9/2007

03/9/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

28/8/2007

MARIANA DA CUNHA 28/8/2007

FERNANDA DE
PAULA
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UBERABA

UBERABA

UBERABA

UBERABA

UBERABA

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

16/10/2007

16/10/2007

16/10/2007

16/10/2007

16/10/2007

Agosto, Setembro e Outubro de 2007

ELO Inclusão e Cidadania
Relatório Trimestral

UBERABA

UBERABA

16/10/2007

Abertura de
vagas

Abertura de
vagas

16/10/2007

RH

GESTOR

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

SERVIÇO
SOCIAL

CEAPA/
EGRESSO

FICA VIVO

SERVIÇO
SOCIAL

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

DIREITO

FICA VIVO

CEAPA/
EGRESSO

MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO

13/<45

13/<45

13/<45

13/<45

13/<45

13/<45

13/<45

MARIA BEATRIZ
RODRIGUES

CAETANA NATALIA

LUCIA HELENA

QELLI VIVANNE DIAS

NAGILA BATISTA
LUCIO

MARIA CELIA
PASSOS

ROBERTA ALVES

24/10/
2007

24/10/
2007

24/10/
2007

24/10/
2007

24/10/
2007

24/10/
2007

24/10/
2007
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