
Valor por Eixo Valor por Projeto Valor do 
subprojeto Valor por Eixo Valor por Projeto

1 Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas 350.000,00$        823.480,00R$       

2 Impcact Evaluation Workshop em Istambul 3.000,00$            7.058,40R$           

3 Aquisição de equipamentos de T.I para o sistema de monitoramento . 52.950,00$          124.580,76R$       

2 1
Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e 
avaliação para coletar dados e informações relacionadas com 
programas e iniciativas  REDENIT de apoio à inovação.

Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e
avaliação para coletar dados e informações relacionadas com
programas e iniciativas  REDENIT de apoio à inovação.

500.000,00$      500.000,00$        1.176.400,00R$    

3 2 Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará. 200.000,00$         200.000,00$           470.560,00R$       

4 3 Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado 
do Ceará e fornecer recomendações.

Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado
do Ceará e fornecer recomendações. 100.000,00$      100.000,00$        235.280,00R$       

5 1 Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da 
Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.

Contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada
para a definição e estabelecimento de um sistema de inserção e
monitoramento de egressos da educação profissional no mercado de
trabalho. 

700.000,00$         700.000,00$           1.646.960,00R$    

6 2 Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e 
Formação Técnica.

Contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada
para a definição e estabelecimento de um sistema de inserção e
monitoramento de egressos da educação profissional no mercado de
trabalho. 

320.000,00$      320.000,00$        752.896,00R$       

7 3

Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos 
das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando 
em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de 
habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos
das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando
em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de
habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.

330.000,00$      330.000,00$        776.424,00R$       

4

Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias
profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e
Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para
promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de
Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de
geração de emprego.

252.968,67$        595.184,69R$       

5 Impcact Evaluation Workshop em Istambul 3.031,33$            7.132,11R$           

9 6
Implantação de um Sistema de Custos para a Rede das Escolas 
Estaduais de Educação Profissional (Avaliação do custo aluno por curso 
e município).

Implantação de um Sistema de Custos para a Rede das Escolas
Estaduais de Educação Profissional (Avaliação do custo aluno por curso
e município).

100.000,00$         100.000,00$           235.280,00R$       

10 7
Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para 
gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional 
secundárias do Estado.

Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para
gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional
secundárias do Estado.

119.000,00$      119.000,00$        279.983,20R$       

3.030.950,00$      3.030.950,00$      3.030.950,00$        7.131.219,16R$      7.131.219,16R$    

*Cotação do dólar R$ 2,3528 (valor da data de assinatura do Projeto).
Atualizado em 02/10/15.
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