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Acordo de Cooperação Técnica no..(1)g../2019
ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM. O SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO
REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL SENAI/DF, A DEFENSORIA PUBLICA
DO. DISTRITO
FEDERAL .. ' E
A
PROCURADORIA
REGIONAL
DO
TRABALHO DA10aREGIÃO.

Por este Acordode CooperaçãoTécnica,em que são partes,de um lado, o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. com sede no SIA Trecho-3. Lote 225. Edifício

FIBRA, Brasília/DF, CEP: 71.200-030. inscrito no CNPJ/MF sob o n.o
03.806.360/0001-73,neste ato representado por seu Diretor Regional, o Sr. MARCO
ANTONIO AREIAS SECCO, brasileiro. casado. portador do RG n. 3076720-9 SESP
PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 530.158.949-00. residente e domiciliado nesta

Capital, doravante denominado simplesmente SENAI/DFI e, de outro lado, a
DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o no '

'')

12.219.624/0001-83, com sede no SIA TRECHO 17 RUA 07 LOTE 45, CEP: 71200219, Brasília, Distrito Federal, representado neste ato pela Sra.. MARIA JOSE SILVA
SOUZA DE NAPOLIS. brasileira, casada, portador da cédula de identidade n' '
3.928.384 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob n' 515.403.712-04. doravante
denominada DPDFI a UNIÃO. por intermédio da PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO DA 10' REGIÃO, inscrita no CNPJ/MF éob o n' 26.989.715/0041-08
instalada na SEPN 513, Edifício Imperador, Bloco 13,:n' 30, 3' e 4' andares, Brasília
- DF, CEP n' 70769900, neste ato representada por seu Procurador-Chefe, Sr.

ERLAN JOSE PEIXOTO DO PRADO, portador da Cédula de Identidade RG n'
1.057.877 SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o n' 428.799.571-68. residente e
domicilíado nesta Capital, em conformidade com as atribuições conferidas pela Lei
Complementar n' 75, de
de 20
20 de maio de 1993, daqui por diante designada
simplesmente de PRT da 10' Região; resolvemfirmar este instrumento, de acordo
com as cláusulas e condições a seguir descritas.

CLAUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. 0 presente Termo de Cooperação tem por objeto a cooperação e parceria entre
os partícipes para o desenvolvimento de ações conjuntas, no âmbito do Distrito

Federal,na área de qualificaçãoprofissional,de tal sorte a evidenciar. por meio da
promoção de cursos e de programas de formação profissional, o compromisso da
DPDF e da PRT da 10' Região em relação ao desenvolvimento do trabalhador.

CLAUSULASEGUNDA-DAS

SISTEMA FIBRA
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2.1

São obrigações do SENAI/DF
a) Definir, juntamente com a equipe da DPDF e da PRT da 10' Região, o
desenho curricular dos cursos a serem ministrados, sob a orientação
técnica e pedagógica da equipe do SENAI/DF, mediante planos de cursos
vigentesl

Ofertar os cursos na forma da gratuidade regimental, em cumprimento ao
Decreto 6.635, de modo que a DPDF e a PRT da 1.0' Região possam
encaminhar os possíveis interessadosl
c) Promover. a matrícula dos interessados nos cursos disponibilizados em
virtude do presente Termo de Cooperaçãol
d) Realizar a avaliação periódica e final dos alunos inscritos nos cursos de
capacitação profissional oferecidos em razão do presente instrumentos
b)

e)

Realizar a coordenação
dos cursos
ofertados,
bem
acompanhamento pedagógico dos alunos neles matriculadosl

como

0

Expedir certificado aos participantes dos cursos, desde que estes atinjam
os parâmetros exigidos no regimento escolar do SENAI/DF
g) Desenvolver ações de educação profissional, de maneira a privilegiar o
desenvolvimento de conhecimentos. habilidades e atitudes de uma
determinada ocupaçãol
h) Designar empregado responsável pelo acompanhamento da execução do
objeto deste Termo de Cooperação, a quem competirá comunicar à DPDF e
a PRT da 10' Região quaisquer informações necessárias ao .regular
desenvolvimento das ações pertinentes à qualificação profissionall
i)
Promover o intercâmbio de informações, documentos técnicos disponíveis,
f)

recursos,tecnologiase metodologias
para a consecução
do
j)

desenvolvimento das atividades objeto .desta parcerias
Garantir a construção de um processo educativo estruturado a partir dos
perfis requeridos pela indústria, visando a formação integral dos postulantes
aos cursos e priorizando o desenvolvimento de componentes curriculares
que enfatizem valores, estratégias de participação, criação e ocupação de
espaços de cidadania.

CLÁUSULA TERCEIRA
REGIÃO
3.1

DAS OBRIGAÇOES
DA DPDFE DA PRT DA IO'

São obrigações da DPDF e da PRT da 10' Região:

a) Selecionar e encaminhar'alunos, que serão matriculados nos cursos
acordados, de acordo com o perfil definido pelo Decreto n' 6.635/2008, na
forma da gratuidadel
b)

c)
d)

Colaborarcom o SENAI/DFno acompanhamento
e na avaliaçãodas
atividades previstas no presente Termos
Montar. em conjunto com o SENAI/DF,. 0 planejamento para 0
desenvolvimento dos cursosl
Disponibilizar servidores, técnicos e equipe de apoio para acompanhar as
atividades educacionais pertinentes ao objeto deste instrumento;
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e)

Indicar os alunos que se beneficiarão com a promoção dos cursos e
programas de educação profissional, objeto do presente instrumental

Envidar esforços com vistas a evitar a evasão dos alunos inscritos nos

f)

cursos
g)
h)
i)

j)

'')
k)

/

1)

m)

Façilitar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações pertinentes ao
objeto deste Termo de-Cooperação;
Dispo'nibilizar espaço físico com infraestrutura
infraestrutura mínima para 0
desenvolvimento dos cursos

Estimular a participação dõs alunos quanto.aos cursos objeto deste ajuste,
ampliando seu papel de responsabilidade sociall
Resguardar pela segurança e integridade física dos alunos e da equipe
pedagógicas
Designar responsável pelo acompanhamento da execução do objeto deste
Termo de Cooperação, a quem competirá comunicar ao SENAI/DF
quaisquer informações necessárias ao regular desenvolvimento das ações
pertinentes à qualificação profissionall
Disponibilizar os recursos materiais e didáticos necessários para garantir a
realização das -'atividadesl, oferecer infraestrutura adequada para a
realização das aulas e manter a conservação e segurança no locall

Dar ampla divulgaçãodesta parceria à comunidadeem geral e demais

parceiros de ~formaa facilitar sua visualização, localização e atuação do
SENAI/DF na educação profissionall
n) Em toda a divulgação das atividades desenvolvidas referentes ao presente
Termo,.a DPDF e a PRT da 10' Região obrigar-se-ãoa dar os créditos
correspondentes à participação do SENAI/DF. A divulgação, por meio.:de
veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do
SENAI/DF deverá seguir os padrões definidos no anexo l deste Acordos
0) A divulgação deverá ser previamente aprovadaentre as partesl

''1

P)

Não será permitida;-nas ações relativas ao Acordo de Cooperação,a
utilização de nomes, símbolos. imagens, falas ou atos. que caracterizem
promoção pessoal ou tenham finalidade político-eleitorais.

CLAUSULAQUARTA

DAFORMADEEXECUÇÃO DOOBJETO

4.1. Os cursos ministrados pelo SENAI/DF serão desenvolvidos com base em
aulas expositivas. podendo ser estruturados em módulos que compõem itinerários
formativos.

4.2.

O presente instrumento.não envolve qualquer transferência de recursos

financeiros entre os partícipes.

4.3. A qualquer tempo, poderão ser solicitadas, por qualquer um dos,partícipes.
informações diversas sobre as atividades relacionadas à execução deste Termo de
Cooperação.
4.4.

Os partícipes devem aceitar e cumprir a legislação, as normas e as instruções

técnicas e administrativas de cada um, bem como respeitar integralmente os
objetivos estatutários e reçãimentais,de modo a preservar seus respectivos direitos e
prerrogativas
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4.5. Não poderãoser transferidosa terceiros,no todo ou em parte. os
compromissos assumidos em razão da celebração deste Termo de Cooperação.
CLÁUSULA QUINTA - DOS REPRESENTANTES
5.1.

A

execução

deste

Termo

de

Cooperação

será

acompanhada

poli

representantes, um titular e um suplente de cada parte. credenciados pelo SENAI/DF.

pela DPDF.e pela PRT.da 10' Região,:-quese reunirão sempre que necessário,
mediante solicitação de qualquer das partes.

5.2. Quando:houver necessidade de substituição dos representantes a que ,se
refere esta cláusula, a parte que os tiver credenciado deverá providenciar nova
indicação no prazo de 30 (trinta) dias, fazendo a devida comunicação,:por escrito, à
outra parte.
5.3. As partes possuem plena autonomia administrativa e financeira das decisões
pertinentes aos seus interesses institucionais.
5.4. Para uma correta operacionalização dos objetivos aqui firmados, cada parte,
mediante seu representante legal, deverá obedecer aos ditames deste instrumento
contratual, bem como do Regimento Interno de cada um dos partícipes, além do que
ficar decidido nas reuniões entre as. partes.
CLAUSULASEXTA
6.1.

DAOPERACIONALIZAÇAO

As atividades serão detalhadas e formalizadas por meio de correspondências

eletrõnicas, ,instrumentos

administrativos

e/ou jurídicos

específicos,

devidamente

adequados às intenções dos pactuantes, aprovados e assinados pelos partícipes.
6.2.

.A execução

do presente :Termo

de Cooperação

será..acompanhada

por

representantes credenciados tanto pelo SENAI/DF quanto pela DPDF e pela PRT da

10' Região.
6.3. Os representantes reunir-se-ão, sempre que necessário, mediante solicitação
de qualquerdas partes convenentes.
6.4. Qualquer iniciativa da DPDF e da PRT'da 10' Região ou do SENAI/DF
referente a este. Termo de Cooperação será examinada pelos referidos
representantese submetida, com seu parecer, às autoridadescompetentes de cada
uma das partes convenentes, a quem competirá decidir de comum acordo.

6.51:- A designação de representantes não excluirá a competência da Direção.do
SENAI/DF e da DPDF e da PRT da 10' Região de supervisionar a execução da
presente parceria.

CLAUSULASETIMA-DAVIGENCIA
7.1. O presente instrumento terá a. vigência de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, prorrogável por iguais e sucessivos períodos se for de
interesse das partes e, em assim sendo..por meio da celebração de termo.aditivo. \
)
CLÁUSULA

OITAVA-DA

RESCISÃO

''l

8.1. Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido ou denunciado por qualquer
uma das partes, a qualquer tempo, desde que haja aviso prévio de. no mínimo, 30
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(trinta) dias. por escrito e que, quando for o caso, sejam finalizadas as atividades que
já estejam em curso, ficando as partes isentas, se observadas tais condicionantes;~de
qualquer multa advinda da rescisão ou denúncia deste.
8.2. O descumprimento, por um dos partíciPes, das obrigações aqui assumidas
ensejará a resolução imediata deste instr(imento,.bem como a parte adversa poderá
exigir à parte infratora, se assim for o caso, indenização pelas perdas e danos
soTnaos.

CLAUSULANONA
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DA INEXISTENCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA

9.1. As. partes declaram, desde já, que o presente Termo de Cooperação não gera
qualquer espécie de vínculo empregatício entre estas e os instrutores/professores
alocados para o desenvolvimento das ações conjuntas na área de educação
f)rofissional, objeto do presente feito, eximindo-se,,pois, a parte contrária de qualquer
responsabilidade em demanda trabalhista/prevídenciária eventualmente proposta por
quaisquer dos servidores/empregados envolvidos na execução das atividades
educacionais ora acordadas.
CLÁUSULA DÉCIMA DISPOSIÇOES GERAIS
10.1. As partes reconhecem que cada uma delas é contratante independente. Em
assim sendo, nenhuma das partes tem o direito de obrigar ou agir em nome da outra.
não podendo, pois, vincula-la a contratos ou acordos com terceiros.
l0.2. Toda e qualquer tolerância quanto às condições estabelecidas no presente
Termo de Cooperação não constituirá'novação ou renúncia de direitos, mas tão
somente ato de mera liberalidade, podendo ser exigidos a qualquer tempo na forma
ajustada neste instrumentos
l0.3. Este Termo de Cooperação não pode ser transferido a terceiros, nem mesmo
cedido, sem que haja a expressa concordância de ambas as partes.

=

l0.4. As partes. durante a.vigência deste Termo de Cooperação, são responsáveis
por todos os atos praticados por seus empregados/servidores, prepostos ou
procuradores, quando da execução dos serviços aqui tratados,~respondendo perante
a outra parte e a terceiros pelos danos causados por aquelas pessoas

l0.5. As partes convencionamque não haverá acordo verbal que substitua este
Termo de Cooperação. Ademais, acordam e elegem a transmissão de mensagens
por meio eletrõnico ou por outra forma de escrita física, devidamente assinada, como

sendo o -único meio de transmissão de mensagens relativas ao objeto deste
instrumento.

l

l0.6. As partes responderão, individualmente, belas obrigações assumidas perante
terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLIC'AÇÃO

6

ll.'t: A PRT da 10' Região e a DPDF providenciarão. por'intermédio do setor
competente, a publicação no Diário Oficial da União e do Distrito Federal, como
condição de eficácia de todos os atos que se originarem deste instrumento.

,1,' MPT
T

Ministério Público do Trabalho

CLAUSULADECIMASEGUNDA-DOFORO
12.1. As partes elegem o foro da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF,

com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiadoque seja,:aparadirimir as
questões que. porventura, surgirem na execução do presente Termo de Cooperação.

E assim, por estarem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento
em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, sem usuras ou emendas,

na presença das testemunhasabaixo nomeadas,para que produzaseus efeitos
jurídicos.

de 2019
Pelo SENAI/DF

':\.

Pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

MARIA JOSÉ'$tÉVA SOUZA DE NÁPOLIS
DefensoraCPública-geral do Distrito Federal

Testemunhas

:i:':B%w#«"Óz''?'ü9'-$

Nome
CPF
RG
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ANEXOI

Programa Mais Senai

Essas são as opções de peças de comunicação para divulgação e sinalização de
parceria do programa Mais Senai. deverá ser respeitado o equilíbrio entre os
parceiros,.onde todos terão o seu espaço (a primeira frase não tem conexão com a
segunda, não faz sentido).p'Nãosendo obrigado a utilizar todos os formatos aqui
apresentados, e novos formatos deverão ser previamente aprovados.
Caso exista algum problema com fornecedor ou motivo de força maior que.impeça a
produção de algumas das peças, a mesma poderá ser substituída por algum formato
compatível e com igual função.
Sinalização
Placa
Tamanho: 130 x 70 cm ou 100 x 100 cm
Material: PVC adesivado ou metal e lona
Testeira
Tamanho: 300 x 60 cm ou 200 x 200 cm
Material: PVC adesivado ou metal,e lona

BannerTradicional
Tamanho: 90 x 120 cm ou 100 x 150 cm
Material: Lona com acabamento bastão e cordão
Cavalete
Tamanho: 150 cm altura área da arte 70 x 100 cm
Material: Estrutura em metal e lona
'''\
\

Wind Banner
Tamanho: 47 x 220 cm ou 90 x 180 cm
Material: Estruturade metal e PVC.
Impresso
Cartaz

Tamanho:A3 29.7 x 42 cm
Material: Couché fosco 150g ou maior

Flyer
Tamanho: A5 14.8 x 21 cm
Material: Couché fosco 150g ou maior

Folder
Tamanho:A4 21 x 29,7 cm l dobra
Material: Couché fosco 150g ou maior

MPT

Digital
EMKT
Peça digital com tamanho variável, muda de acordo com a quantidade de informação
trabalhada
POST-lnstagram
Peça digital seguindo as orientações da plataforma de rede social
POST-Facebook
Peça digital seguindo as orientações da plataforma de rede social.
POST-WhatsApp
Peça digital otimizada para ser distribuída através da plataforma digital.
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