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Empregados e Equipes Destaques do ano de 2017
1. Tipo de trabalho

2. Natureza do trabalho

− Trabalho Coletivo

− Trabalho voltado para a área fim

3. Nome(s) do(s) responsável(is) pelo trabalho inscrito.
− Sônia Alves Lemos - 270-4

− Selma Aparecida Tavares 345-X

− Sônia Maria Ferreira Cascelli 230-5

− Milena Lima de Oliveira - 742-0

− Camila Lima Fiorese Luz 969-5
4. Título do trabalho.
− Serviço de Cadastramento e Atualização no CadÚnico de 200 famílias no DF
5. Atividades realizadas.
Este trabalho se destaca pela iniciativa desta gerência em prestar um serviço que não está nas
atribuições da Emater-DF, porém para alcançar as famílias beneficiárias do Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais foi necessário o treinamento de duas empregadas da
Emater-DF para a realização dos cadastros. Foram atendidas cerca de 200 famílias no período
de junho a dezembro de 2017. Tal trabalho foi necessário tendo em vista que quem realiza tal
serviço são os postos do CRAS que estão superlotados e que não dispõe de agenda para
atendimento em muitas das suas unidades.
6. Descreva as atividades desenvolvidas por cada membro nesta atividade.
− Sônia Alves Lemos e Sônia Maria Ferreira Cascelli foram as coordenadoras que
possibilitaram a parceria entre a Emater-DF e a Sedesthmid para treinar e dar apoio as
empregadas que realizaram o cadastramento; Camila Lima Fiorese Luz realizou visitas
as unidades locais da Emater-DF para cadastrar e atualizar as famílias beneficiárias do
programa de fomento; Selma Aparecida Tavares coordenou a equipe; Milena Lima de
Oliveira ajudou a inserir as famílias no sistema Siater e Sagi.
7. Resultados alcançados.
− Com este trabalho foi possível beneficiar cerca de 200 famílias de agricultores no
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Sem este trabalho não seria
possível a empresa cumprir tal meta.
8. Público assistido e quantidade.
− Duzentas famílias em 2017 e continua em 2018.
9. Capacidade de replicação em outras unidades.
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− Este trabalho de cadastramento de famílias foi muito bem visto pelas unidades locais e
no ano de 2018, já teve início o treinamento de varios técnicos dos escritórios para
realizar tal cadastro.
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