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ANEXO V 
 
 

MODELO ORIENTADO PARA PROJETO  
 

 
1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 
 
1.1. Título do Projeto; 
1.2. Nome da Entidade; 
1.3. Endereço da Entidade; 
1.3. Presidente e/ou diretor da Instituição; 
1.4. Endereço do Presidente e/ou diretor da Intuição; 
1.5. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6.  Conta Bancária. 
 
2 – Justificativa 
 
        Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do 
projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 
 
3– Objetivos do Projeto 
 
         Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los 
com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4– Público Alvo 
 
         Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5– Impacto 
 
         Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público 
que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
 
6– Recursos Materiais 
 
         Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao 
objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade 
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judiciária respectiva, se houver, e  sendo estes legíveis, contendo nome de um 
responsável devidamente identificado e com validade no momento do 
pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail 

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

Unid. Descrição Valor Unid. Total 1 

        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        

TOTAL 2   

Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 

soma da coluna Total 1 
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7- Calendário de Execução do Projeto 

Atividade 
2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

                         

 
 
8-  Recursos  Humanos 
 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 
identificação (R.G, CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão 
participar da respectiva execução; 

 
9 – Proficiência.  
 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação 
de sua proficiência. 

10 - CONCLUSÃO 

APÊNDICES 

REFERÊNCIAS 

 


