SECRETAR
RIA DE ESTADO DE INCLUSÃ
ÃO, ASSISTÊN
NCIA E DO DES
SENVOLVIMEN
NTO SOCIAL
DEP
PARTAMENTO DE ASSISTÊN
NCIA SOCIAL – DAS

Formuláriio para in
nscrição
o para o I Prêmio Estadua
al de Boa
as
Práticas
s de Gesttão do C
Cadastro Único e Program
ma Bolsa
a
Família
1
1. Identific
cação da Prrática
Cate
egoria:
( ) Ge
estão de Benefíícios (
) Ge
estão de Cadasttro ( ) Gestão de
d Condicionalidades ( ) Fisccalização ( )
Contro
ole Social
( ) Accompanhamento
o Familiar ( ) Sergipe Mais Justo- Busca Ativa
A
Municíípio:

Nome da Experiência
a:
Unidad
de ou órgão ressponsável pela experiência:
e
(Se
ecretaria de Ass
sistência Social, Saúde ou Eduucação)
Endere
eço:
Bairro::
Compllemento:
CEP:
Nome do responsável pela experiênc
cia: CPF:
Telefone para contato
o:

2
2.

E-mail:

Informa
ações sobrre a Prática
a

Data d
de início da Experiência (mm/aaaa):

A Exp
periência já foi encerrada? ( ) Sim ( ) Não
Se SIM à questão anterior, informee a data do término
aaaa):
(mm/a

Equipe
e (informe o no
ome dos participantes e suass qualificações profissionais):

Núme
ero de famílias atendidas pela
a experiência:

Núme
ero de famílias do PBF atendiidas pela
experriência:

A Experiência ocorre
e (u) de forma intersetorial (ccom a
g
participação de diversas áreas do governo)?
m ( ) Não
( ) Sim
Se SIM
M à questão an
nterior, quais as
a áreas do govverno
envolvvidas?

A Exp
periência possu
ui (u) parceriass (entes ou órgã
ãos
públic
cos ou privados
s com os quaiss a Prática
estabe
elece algum tip
po de cooperaçção)?
( ) Sim
m ( ) Não
Se SIM à questão anterior, quais aas parcerias?
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3. Descrição da Prátiica
1. Des
scrição da Prá
ática (faça um breve relato d
da prática, inc
cluindo os asp
pectos que a m
motivaram).

2. Obje
etivos da Prátiica e resultado
os esperados (iinforme os objjetivos da prátiica e quais os rresultados
espera
ados).

3. Púb
blico-alvo da Prrática (descrev
va para quais p
pessoas se des
stinou a Prática
a).

4. Açõ
ões e etapas de
e implementação da Prática ((descreva as atividades exec
cutadas para attingir os objetiivos
da Prá
ática. Pode-se incluir a descrrição das parce
erias realizadas
s).
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5. Rec
cursos utilizado
os (descreva os
o recursos hum
umanos, financ
ceiros, materiaiis e tecnológiccos que foram
utiliza
ados. Caso seja
a possível, esp
pecifique a qua
antidade e o va
alor dos recursos envolvidos,, assim como sua
s
m. Informe tam
mbém se a Prátiica contou com
m a participaçã
ão da comunida
ade e, em caso
o afirmativo, em
m
origem
quais etapas isso oc
correu).

sultados obtido
os (descreva quais os resulta
ados qualitativ
vos e/ou quantiitativos obtidoss com a
6. Res
implem
mentação da Prática.Descrev
P
va se a experiê
ência gerou imp
pactos para se
eu público-alvo
o e, em caso
afirma
ativo, quais forram esses impa
actos).

.

7. Sus
stentabilidade da
d Prática (info
orme se a Práti
tica pode ser co
onsiderada sus
stentável e os motivos pelos
s
quais a implementaç
ção desta estarria garantida a
ao longo do tem
mpo).

8. Mon
nitoramento e avaliação
a
(indiique se a Prátic
ca possui instrrumentos de monitoramento
m
e quais os
indica
adores utilizado
os).
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9. Liçõ
ões aprendidas
s (apresente os
s obstáculos e as oportunida
ades que foram
m fundamentaiss para o suces
sso da
Prática).

10. Po
or que esta exp
periência pode ser considerad
da uma Boa Prrática? (descre
eva as principaais contribuiçõ
ões
resulta
antes do desen
nvolvimento da
a Prática).

11. Es
sta experiência
a poderia ser de
esenvolvida po
or outros muniicípios e/ou Es
stados? (descre
reva os motivos
s
pelos quais a Prática
a poderia ser im
mplementada p
por outros mu
unicípios ou Estados).

