RELATÓRIO DE ATIVIDADE - MENSAL
Nº 03/2016
MAYERLEY BRITO

Responsável

DEPARTAMENTO:

QUALIFICAÇÃO

Gestão da política pública de qualificação social e profissional executadas através de programas e
projetos com recurso do tesouro e outras fontes.

Tipo de Atividade

SEMTRAD

Local

Trabalhadores em geral e Comunidades em Geral.

Público/Alvo
Período

01 a 31.03.2016

Resumo das atividades

1) Revisão dos projetos com base nas propostas apresentada por cada instituição indicada na LOA
2016; 2) Consulta feita à CML para melhor adequação dos trabalhos da comissão de credenciamento da
SEMTRAD; 3) Respostas rececebidas da CML; 4) Revisão do cronograma de execução; 5) Revisão dos
Editais e projetos de qualificação.

Detalhamento das atividades

1) No dia 01.03.2016 foi realizado a revisão dos projetos com base nas propostas apresentada por
cada instituição indicada na LOA; 2) Consulta feita à CML para melhor adequação dos trabalhos da
comissão de credenciamento da SEMTRAD; 3) Revisão do cronograma de execução face o parecer da
CML e decisão em reunião com a participação do Subsecretário com a Comissão de Chamamento
Público e Assessoria Jurídica em que, se decidiu por permanecer na Comisão os projetos do instituto
Autismo no Amazonas - IAAM, Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança e
DeBemComAVida face as peculiaridades e os demais seguirão para a CML; 4) Revisão dos Editais e
projetos com estabelecimento de novas datas de execução de cada um dos 05 projetos e nova redação
aos Editais que seguirão à CML (obs: houve feriado do dia 24 a 27); 5) Como havia necessidade de
nova comissao de credenciamento aguardou-se prazo para a definicao de integrantes e respectiva
publicação.

os resultados foram positivos no que tange ao que foi prosposto por este Departamento.

Resultados Alcançados
Avaliação das ações/atividades
realizadas no período

Todas as atividades realizadas no período, embora tenham sido distintas entre si, obtiveram o êxito
esperado.
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