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16.2Emissões Gasosas
16.2.1Fonte Energética (diferentes campos selecionados con-

forme o tipo de fonte):
16.2.1.1Ano do relatório;
16.2.1.2Tipo de fonte energética;
16.2.1.3Teor de enxofre;
16.2.1.4Teor de nitrogênio;
16.2.1.5Teor de cinzas;
16.2.1.6Porcentagem autogerada;
16.2.1.7Porcentagem obtida da rede pública;
16.2.1.8Quantidade consumida;
16.2.1.9Unidade de medida.
16.2.2Unidade Poluidora:
16.2.2.1Ano do relatório;
16.2.2.2Tipo de fonte poluidora;
16.2.2.3Tipo de equipamento utilizado para controle;
16.2.2.4Capacidade nominal;
16.2.2.5Tempo de funcionamento diário;
16.2.2.6Altitude da chaminé;
16.2.2.7Altura da chaminé;
16.2.2.8Diâmetro interno da chaminé;
16.2.2.9Temperatura dos gases;
16.2.2.10Vazão dos gases;
16.2.2.11Latitude e longitude da chaminé;
17Produtos Reciclados
17.1Ano do relatório;
17.2Tipo de resíduo;
17.3Método de reciclagem;
17.4Quantidade reciclada no ano ao qual se refere o relatório
17.5Unidade de medida;
17.6Empresa de origem do resíduo.
18Produtos e Subprodutos Industriais
18.1Ano do relatório;
18.2Código e o Nome do produto fabricado;
18.3Quantidade anual fabricada
18.4Unidade de medida de todos os campos de quantidade;
18.5Capacidade instalada de produção;
18.6Tratado internacional.
19Resíduos Sólidos
19.1Ano do relatório;
19.2Tipo de resíduo gerado;
19.3Quantidade do resíduo gerado durante o ano;
19.4Eficiência de monitoramento conforme laudo técnico;
19.5Destinação dada ao resíduo;
19.6Empresa que faz tratamento, reprocessamento ou reci-

clagem do resíduo;
19.7Tipo de tratamento utilizado;
19.8Tipo de monitoramento realizado;
19.9Tipo de estocagem;
19.10Local de estocagem do resíduo;
19.11Latitude e Longitude.
20Transporte de Produtos Químicos Perigosos ou Combustíveis
20.1Ano do relatório;
20.2Nome do produto transportado;
20.3Quantidade transportada;
20.4Unidade de medida;
20.5Tipo de transporte utilizado;
20.6Tipo de armazenamento utilizado;
20.7Plano de Emergência;
20.8Local de origem de produção do produto;
20.9Local de destino para onde está sendo enviado o produto
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O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na art. 5º,
inciso I, do Decreto nº 5.199, de 30 de agosto de 2004, e a proposição
do Conselho Consultivo do Programa Nacional de Estímulo ao Pri-
meiro Emprego para os Jovens - CCPNPE, na 8ª Reunião Ordinária,
realizada em 8 de março de 2006, resolve:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo I, o Termo de Re-
ferência do Projeto Juventude Cidadã, desenvolvido no âmbito do
PNPE.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 514, de 12 de maio de 2005,
publicada no Diário Oficial da União de 16 de maio de 2005, Seção
I, págs. 94 e 95.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ MARINHO

ANEXO

PROJETO “JUVENTUDE CIDADÃ”
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Histórico do Projeto
As graves conseqüências sociais decorrentes de duas décadas

de baixo crescimento econômico tornam-se ainda mais sérias quando
são combinadas com a insuficiência de cobertura da rede de proteção
social. O jovem que se encontra fora do mercado de trabalho e da
escola ou com baixa escolaridade é um daqueles atingidos mais rá-
pida e diretamente por essas conseqüências. Entretanto, o processo de
qualificação necessário para seu efetivo ingresso no mercado de tra-
balho foi se tornando cada vez mais exigente e excludente.

1.1 Em 1996, a idéia do Projeto Serviço Civil Voluntário -
SCV surgiu como uma das respostas a esse desafio no âmbito do
Programa Nacional de Direitos Humanos, com a preocupação de criar
alternativas de qualificação profissional para os jovens com idade a
partir de 18 anos, especialmente àqueles de baixa escolaridade, vi-
vendo em situação de risco iminente e que foram excluídos do ser-
viço militar obrigatório. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e da
Justiça uniram-se para definir um programa específico para esse pú-
blico, com a participação de várias autoridades, inclusive militares,
representantes de governos estaduais, Organizações Não-Governa-
mentais - ONGs e especialistas em programas para a juventude.

1.2 Em 2003, o SCV passou a integrar o Programa Nacional
de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, com base
em algumas diretrizes do Plano Nacional de Qualificação - PNQ do
Ministério do Trabalho e Emprego. Ampliou-se então a faixa etária,
incorporando jovens a partir de 16 anos e priorizando o atendimento
a jovens egressos de medidas sócio-educativas. O SCV passou a ser
submetido às diretrizes do MTE para as políticas públicas de emprego
de forma mais incisiva: a qualificação social e profissional adquire
peso mais expressivo e inclui a exigência de inserção do jovem no
mercado de trabalho.

1.3 Para cumprimento desse objetivo foi incorporada ao Ter-
mo de Referência a obrigatoriedade de os convenentes inserirem no
mercado de trabalho uma parcela de, no mínimo, 30% (trinta por
cento) dos jovens beneficiários do programa. Tal medida provocou
impactos de diversas naturezas: adequação dos cursos de qualificação
às demandas do mercado de trabalho local, articulação entre os di-
versos atores e instituições (comissões de emprego, entidades exe-
cutoras, organizações patronais de jovens e adolescentes, sindicatos,
SINE, etc) interessados nas questões da valorização do jovem e das
ações de apoio à escolarização, incorporação de diretrizes na qua-
lificação social e profissional que tenham um caráter de focalização
no desenvolvimento regional, respeito à cultura local e no prota-
gonismo da juventude na resolução de questões de interesse de sua
comunidade.

1.4 Neste mesmo ano o MTE celebrou convênio com vinte e
cinco unidades da federação e com o Distrito Federal, estabelecendo
como meta atender cinco mil jovens e adotando como critério para
distribuição da cota de jovens por estados, o tamanho da População
Economicamente Ativa (PEA) - Jovem e seu grau de vulnerabilidade
social. A execução do SCV ocorreu ao longo dos anos de 2004 e
2005.

2. Justificativa
A situação da juventude mundial e brasileira, em um quadro

de crise do sistema de produção cujo padrão de geração de postos de
trabalho se restringe, somado ao fato de atravessarmos há décadas um
forte processo de concentração das riquezas do País e o de termos a
maior porcentagem de jovens de 16 a 24 anos de toda a nossa
história, exige que as políticas de inclusão social voltadas para a
juventude desenvolvam um conjunto de ações formativas e as com-
bine com ações criativas e incisivas de conquista ou mesmo criação
de postos de trabalho.

2.1 O Governo Federal continuamente efetua estudos téc-
nicos com o objetivo de aprimorar e articular as políticas públicas que
implementa, procurando maior eficácia e efetividade na difícil tarefa
de combater a miséria e a exclusão social, sem deixar de promover a
emancipação da camada mais vulnerável da população.

2.2 Certos de que a escolha deste caminho nos levará a
alcançar melhores resultados nos objetivos pretendidos no Programa
Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE,
que é uma política com o objetivo de inserção produtiva de jovens em

postos formais de trabalho ou em atividades empreendedoras para a
geração de renda, o MTE implementará alterações nos pontos que
considera fundamentais para o alcance dos objetivos que se pretende
a t i n g i r.

2.3 Em primeiro lugar, o antigo Serviço Civil Voluntário,
passa a chamar-se “Juventude Cidadã”. A adoção de um novo nome
que se aproxime mais da concepção atual do projeto, voltada para a
construção da cidadania e do protagonismo jovem por meio da qua-
lificação sócio-profissional para a inserção na atividade produtiva,
vem acompanhada das seguintes mudanças:

I - expansão do projeto aos municípios, que passam a ter o
direito de celebrar convênios diretamente com o MTE;

II - o investimento em qualificação sócio-profissional estará
atrelado ao comportamento do mercado de trabalho local, monitorado
pelo MTE. Isto significa que os municípios que apresentem mais
condições de absorver a mão-de-obra qualificada pelo Juventude Ci-
dadã poderão receber mais recursos e assim oferecer mais vagas aos
jovens de baixa renda;

III - a principal obrigação das instituições conveniadas será a
inserção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos jovens em ati-
vidades produtivas ao final do período de qualificação sócio-pro-
fissional;

IV - critérios para a seleção de jovens, além da obriga-
toriedade de correspondência com o perfil definido pela Lei 10.748,
de 2003, que criou o PNPE, nos seguintes termos:

a) até trinta por cento dos jovens selecionados para o projeto
deverão, preferencialmente, ser membros de famílias beneficiárias do
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA; e

b) o restante das vagas deverá ser preenchida, preferencial-
mente, por jovens já cadastrados no PNPE, nas unidades descen-
tralizadas do MTE.

V - para cumprir a obrigatoriedade de inserção efetiva de, no
mínimo, 30% (trinta por cento) de jovens, firmada em convênio, as
instituições conveniadas poderão contar com o apoio da equipe ges-
tora do Programa, que fará a articulação interna do Juventude Cidadã
com outras ações do PNPE voltadas para a inserção de jovens, tais
como:

a) concessão de incentivo econômico às empresas que cria-
rem novos postos de trabalho para os jovens com o perfil do PN-
PE;

b) concessão do SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
às empresas que criarem novos postos de trabalho para os jovens
cadastrados no PNPE;

c) encaminhamento preferencial de jovens qualificados pelo
Projeto às empresas que celebram acordos de cooperação técnica com
o MTE se comprometendo a cumprir a obrigação de contratarem
aprendizes com o perfil PNPE;e

d) encaminhamento e análise de projetos de atividades em-
preendedoras de jovens egressos do Projeto Juventude Cidadã, com o
objetivo de facilitar a concessão de crédito.

3. CONCEPÇÃO DO PROJETO
Dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar - PNAD

2004 já apontavam que cerca de 19% (dezenove por cento) dos
jovens entre 16 a 24 anos apenas estudam (não trabalham e não
procuram trabalho), enquanto 19% (dezenove por cento) estudam e
trabalham e 5% (cinco por cento) estudam e estão à procura de
emprego. Por outro lado, cerca de 37% (trinta e sete por cento)
apenas trabalham e não estudam e 7% (sete por cento) estão à procura
de emprego e não estudam. Causa maior preocupação o dado de que
cerca de 13% (treze por cento) não estudam, não trabalham e tam-
pouco procuram trabalho.

3.1 Pretende-se que o alcance desses objetivos contribua para
o desenvolvimento de cada jovem como:

I - pessoa, mediante a aquisição de níveis crescentes de
autonomia, de definição dos próprios rumos, de exercício de seus
direitos e de sua liberdade;

II - cidadão, consciente da importância do papel protagônico
da juventude e da necessidade da sua efetiva participação no apri-
moramento da democracia, na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais e no exercício da solidariedade para a mudança social; e

III - trabalhador, qualificado social e profissionalmente para
a inserção ativa, cidadã, no mundo social e do trabalho e para o
exercício do protagonismo, do empreendorismo e da economia so-
lidária.

3.2 A integração dessas três dimensões do seu desenvol-
vimento - como pessoa, como cidadão e futuro trabalhador -, sob a
perspectiva de uma educação para a solidariedade social e para a
cidadania fundada no protagonismo juvenil, são o que faz do projeto
“Juventude Cidadã”, no contexto da preparação para o primeiro em-
prego, um observatório de experimentação de política pública voltada
ao desenvolvimento integral das novas gerações, assegurando-lhe o
estatuto de um elemento estruturante na construção de uma política
de juventude para o Brasil.

3.3 Nesse sentido, o Projeto Juventude Cidadã adota uma
estratégia de qualificação social e profissional que privilegia a apren-
dizagem pela experiência, sem negligenciar a preparação prévia, ade-
quada e cuidadosa do jovem para “o fazer”. Nesse caso, a formação
de saberes necessários à inserção do jovem no mercado de trabalho e
à vida em sociedade se dá, principalmente, por meio do seu en-
gajamento efetivo na prestação de serviços comunitários, precedido,
complementado e articulado com o desenvolvimento de conhecimen-
tos referidos no item 6 - “Conteúdo e Duração dos Projetos” - deste
Termo de Referência.

3.4 Essa estratégia é coerente com a concepção de qua-
lificação como uma construção social, relacionada ao aprendizado
que vai além da aquisição de conhecimentos técnicos e habilidades
específicas limitadas ao desempenho de uma ocupação.

Ministério do Trabalho e Emprego
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O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e da com-
petência que lhe foi delegada pelo art. 2º do Decreto nº 4.175, de 27
de março de 2002, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização de concurso público para du-
zentos e cinqüenta cargos de Professor de 3º Grau do Quadro de
Pessoal das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, vin-
culadas ao Ministério da Educação.

Art. 2º O Ministro de Estado da Educação divulgará o quan-
titativo de vagas a serem providas em cada Instituição Federal de
Ensino Superior.

Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso público
para os cargos a que se refere o art. 1º será do dirigente máximo da
respectiva Instituição, a quem caberá baixar as respectivas normas, me-
diante a publicação de editais, portarias ou outro ato administrativo.

Art. 4º O prazo para publicação de edital de abertura para
realização do concurso público será de até seis meses, contado a
partir da publicação desta Portaria.

Art. 5º A realização do concurso público deverá observar o
disposto na Portaria MP nº 450, de 6 de novembro de 2002.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BERNARDO SILVA

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.




