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Vamos juntos promover impacto
e deixar um legado para a juventude?
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RESUMO
O Instituto Ser+ criou o projeto “Impacto Público: O primeiro emprego do jovem
vulnerável no Brasil”, que traz como principal objetivo a disseminação de
conhecimentos em tecnologia da informação, educação financeira e saúde mental,
além da utilização de uma metodologia de gameficação para mapear 21 competências
comportamentais dos participantes e para finalizar um HUB de carreira com
profissionais renomados no mercado. Com este investimento aumentam as
oportunidades de primeiro emprego do jovem vulnerável.

PALAVRAS-CHAVE: Juventude, vulnerabilidade social, novas tecnologias,
primeiro emprego
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1 INTRODUÇÃO
O ano de 2020 está sendo atípico para todos nós, mas nos momentos de crise é que
as melhores oportunidades surgem.
Pensando nisso o Instituto Ser+ criou o projeto “Impacto Público: O primeiro emprego
do jovem vulnerável no Brasil”, que traz como principal objetivo a disseminação de
conhecimentos em tecnologia da informação, educação financeira e saúde mental,
utilizando uma ferramenta que permite o acesso a todos os conteúdos da plataforma
de uma forma online e off-line.
Além da disseminação do conteúdo, o Instituto Ser+ em parceria com a Arbache
desenvolveu um game de liderança, que define mais de 21 competências de cada
jogador. A ideia principal de disseminação do game é trazer para a realidade de jovens
em vulnerabilidade social novas tendências que estão sendo utilizadas no
recrutamento à distância, possibilitando uma equidade de oportunidades para todos
os jovens em busca do primeiro emprego.
O projeto se iniciou em agosto de 2020 e finalizou em dezembro do mesmo ano. Com
a iniciativa o Instituto Ser+ conseguiu levar conhecimento específico para mais de 5
mil jovens do Estado de São Paulo, e disseminar o acesso a plataforma de
gameficação para mais de 1000 jovens.

1.1 APRESENTAÇÃO
A inclusão tecnológica ainda é um desafio em um universo de ampla desigualdade
social. Conforme dados do IBGE (2018), divulgados no final de 2018, cerca de 63,3
milhões de brasileiros não estão conectados à internet, ou seja, 35,3% das
pessoas.
O Brasil, posicionado como um dos 10 países mais desiguais do mundo1, enfrenta
grandes desafios educacionais, tendo próximo a 12 milhões de analfabetos e mais da
metade dos adultos entre 25 e 64 anos não concluíram o Ensino Médio. São quase
dois milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola.
1

O coeficiente de Gini foi criado por um estatístico italiano chamado Corrado Gini, em 1912 e é usado como
um dos principais indicadores para medir desigualdade social nos países. O Brasil ocupa a 10º posição.
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As desigualdades socioeconômicas e de raça têm peso no acesso ao ensino médio,
como aponta o Anuário Brasileiro da Educação Básica, divulgado pelo movimento
Todos Pela Educação (CRUZ, 2018). Em 2018, 75,3% dos adolescentes brancos de
15 a 17 anos estavam matriculados no colégio ETAPA2. Já entre os adolescentes
negros da mesma faixa etária esse percentual era de 63,6%, uma diferença de quase
12 pontos percentuais.
Os problemas de alfabetização, como a grande evasão durante o ensino médio e o
forte desengajamento econômico apontado e refletido em mais da metade dos
adolescentes

brasileiros,

posicionam

o

Ser+

na

reflexão-ação

para

o

desenvolvimento do jovem em vulnerabilidade social, atendidos pela organização.
Por outro lado, é necessário atuar para promover condições por meio de um processo
de construção e ampliação de habilidades e competências em linha com o futuro do
trabalho e a inovação tecnológica, vetor de transformação social.

1.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

As condições socioeconômicas no Brasil destacadas pela ampla desigualdade social,
são uma das principais causas para o desengajamento do jovem brasileiro. Conforme
relatório do Banco Mundial (POLÍTICAS PÚBLICAS,2018), metade dos adolescentes
com idade entre 15 a 29 anos, ou seja, 25 milhões de pessoas se encontram
desengajados economicamente. São adolescentes que não estudam nem trabalham,
ou então que estudam ou trabalham, mas dificilmente adquirem capital humano, ou
seja, competências e habilidades, que contribuam para sua permanência no mundo
do trabalho em meio às demandas exigidas pela quarta revolução industrial.
A indústria 4.0 também é frequentemente chamada de Quarta Revolução Industrial.
Por que esse nome? Primeiro, entenda que a palavra “revolução” caracteriza
fenômenos em que há uma transformação radical em uma sociedade. Então, não é
qualquer novidade no processo de um fabricante que desencadeia uma revolução
industrial, e sim uma tendência tecnológica que impacta a produção a nível mundial.
A Indústria 4.0 nos mostra que é um grande erro pensar que a tecnologia já evoluiu
ao nível máximo na indústria, o termo é utilizado para caracterizar a utilização do que

2

Colégio ETAPA é uma escola particular na cidade de São Paulo.
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há de mais moderno para produzir bens de consumo: big data, internet das coisas,
inteligência artificial e muito mais. Em suma, é a continuação do aperfeiçoamento das
máquinas, um processo que começou na primeira Revolução Industrial e nunca mais
parou (FIA, 2020).
Por outro lado, a necessidade de fortalecimento de competências requeridas para
essa revolução tecnológica, é constante. Cerca de 65% das crianças em fase escolar,
provavelmente trabalharão em profissões ainda inexistentes; a estimativa é que 35%
das habilidades mais demandadas atualmente mudem em menos de 24 meses,
segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE,
2018).
Se olharmos no curto prazo, isso já é uma realidade. Uma pesquisa realizada pela
Accenture – New Skills Now – Inclusion in digital economy (novas habilidades agora
- inclusão na economia digital), motivada por essa reflexão antecipada de olhar para
o futuro do trabalho e profissões, menciona que logo em 2024, ou seja, já nos
próximos 4 anos, haverá um aumento de 12% das necessidades de habilidades
tecnológicas requeridas para a atuação profissional.
Uma citação feita por Nora Krawczyk3, especialista na área, descreve bem a reflexão
sobre alguns desses desafios, no Brasil hoje.
“A inovação tecnológica tem sido reconhecida como o principal elemento de
transformação da organização dos processos produtivos, do que decorre a
necessidade de formar a população. O acesso, a utilização e a distribuição da
informação e do conhecimento para o uso da tecnologia são colocados como
as novas e mais importantes dimensões da estruturação do poder, bem como
da desigualdade” (KRAWCZYK, 2011)
O ano de 2020 está sendo marcado por inúmeros acontecimentos, mas podemos
considerar que o avanço tecnológico está sendo surpreendente. Com toda essa
movimentação acontecendo, a gamificação em processos seletivos está ganhando
muito espaço no mercado. Grandes empresas utilizam de tecnologia de jogos para
verificar se um candidato está apto ou não a seguir para as próximas fases e até
mesmo conquistar uma vaga no mercado.
3

Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade
Estadual de Campinas. Pós-doutora pela Universidade de Maryland, EUA e atuante na área de Educação, com
ênfase em Política Educacional e Sociologia da Educação, no Brasil e na América Latina.
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Esse é o desafio da organização social Ser+: pretende oportunizar que jovens de
15 a 29 anos, em situação de grande vulnerabilidade social, tenham acesso a uma
formação de qualidade, baseada no fortalecimento de competências cognitivas,
competências socioemocionais e técnicas, empoderando-os para o uso qualificado
das novas tecnologias para conseguir o primeiro emprego.
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2- O JOVEM E O PRIMEIRO EMPREGO NO BRASIL
Atualmente o Brasil tem 10,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos (IBGE, 2019) que
não estudavam e não estavam trabalhando, o que equivale a 23% do total de
brasileiros nessa faixa etária. Em 2016, essa proporção era de 21,3% (IBGE, 2019),
o que revela que o desemprego ainda é alarmante. Os dados apresentados são da
pesquisa “Síntese de Indicadores Sociais 2019 – Uma Análise das Condições de Vida
da População Brasileira”, divulgada em 06/11/2019 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2019).
O termo "nem-nem" (de "nem trabalha, nem estuda") refere-se à população jovem fora
do mercado de trabalho e de instituições educacionais. As razões para o significativo
percentual de jovens nem-nem, são problemas com habilidades cognitivas e
socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e
filhos e afazeres domésticos, que estão entre as principais barreiras enfrentadas pelos

jovens para continuar os estudos ou arrumar um trabalho remunerado. Essa questão
atinge principalmente as mulheres, que são maioria nessa situação.
Na mesma pesquisa, o IBGE ressalta que o tópico sobre os “Nem-Nem” tem como
escopo analisar o perfil dos jovens que não estudam e não estão ocupados no Brasil,
a partir de dados obtidos pelo módulo educação aplicado no segundo trimestre da
Pnad Contínua entre 2016 e 2018.
O projeto coloca em prática o Art. 14. do Estatuto da Juventude:
”O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em
condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado
e com proteção social. ” (BRASIL, 2003, Art. 14)

O projeto contribuiu no cumprimento da meta 8.6 da Organização de Desenvolvimento
Sustentável (ODS): reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego,
educação ou formação e a fim de promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.
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2.1 O JOVEM E O PRIMEIRO EMPREGO
No Brasil graças à Lei 10.097/2000 temos a oportunidade de ofertar acesso ao
mercado de trabalho para jovens com o programa “Aprendiz”.
Com o programa empresas de pequeno, médio e grande porte são obrigadas a
destinar de 5 a 15% das suas vagas ao programa, que tem como objetivo inserir
jovens no mundo do trabalho, combater a evasão escolar e o trabalho infantil. Esses
são apenas alguns benefícios da Lei da Aprendizagem. É por esses e outros fatores
que ela não pode ser encarada apenas como uma obrigação por parte das empresas.
Mais do que uma Lei que deve ser cumprida, é um instrumento capaz de transformar
a realidade de milhares de jovens e impactar de forma positiva a sociedade (CIEE,
2020).
2.2.– OS PROCESSOS SELETIVOS / A GAMEFICAÇÃO NA SELEÇÃO
Com a Revolução Industrial no século XVIII, foi notável a fragmentação de tarefas,
alienando o trabalhador do processo de criação e lhe dando uma única execução de
trabalho. Com isso, este processo passa a ser determinado pelas necessidades
específicas da vaga, fundamentando-se na designação do segmento operacional.
Recursos Humanos é uma área relativamente nova, surgiu no início do século XX.
Seu primeiro nome foi Relações Industriais devido às relações, empregador versus
empregado e, de lá para cá, foi sendo uma atividade mediadora entre as organizações
e as pessoas com o objetivo de reduzir os conflitos existentes entre os objetivos
organizacionais e os objetivos individuais, crescendo e agregando em si mesma uma
série de desafios e responsabilidades que antes não se supunham existir
(CHIAVENATO,2004)
A partir de 1950, a área expandiu-se devido ao fortalecimento de organizações
sindicais, tendo a necessidade da criação de departamentos. Começa-se a falar em
Administração de Recursos Humanos, quando em 1960 o termo foi substituído por
Administração de Pessoal e Relações Industriais visto que seu objetivo não era
apenas o intermediar conflitos, mas, sobretudo, administrar as pessoas de acordo com
a

legislação

trabalhista

vigente

(VERGARA,

1999

apud

GIL,

2001).

A partir da década de 70, o conceito na Administração passa a tratar os Recursos
Humanos

como

Administração

de

Recursos

Humanos

(ARH).

Nos anos 80, devido à globalização, a evolução dos sistemas de comunicação,
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competitividade no mundo dos negócios, mudanças rápidas e imprevisíveis e o
dinamismo do ambiente trazem consequências como a reengenharia e downsizing
como

novas

concepções

a

serem

tratadas

pela

Administração.

Em 1983, Chiavenato efetuou a definição de recrutamento e seleção de candidatos
de maneira simples, segundo ele trata-se da “escolha da pessoa certa para o cargo
certo”. O Recrutamento e Seleção passou por diversos momentos, acompanhando os
processos históricos, e hoje é considerado fundamental na cultura organizacional de
uma empresa que busca funcionários portadores de um determinado comportamento
adequado

a

visão

e

objetivos

da

mesma.

Tem por objetivo atrair e selecionar os profissionais mais adequados para o
desempenho de uma determinada função. Os processos seletivos podem ser
compostos por entrevistas, dinâmicas de grupo e testes psicológicos, entre outros, ou
por conjugação de vários destes, dependendo da política ou prática da organização.
Uma seleção objetiva, isenta, criteriosa e ajustada, além de ser o espelho de uma
organização, acaba contribuindo bastante para a performance de uma empresa.
Como alternativa para auxiliar os recrutadores e selecionadores, uma nova tecnologia
surgiu em 2002, sob o termo gamification ou gameficação. A nova tecnologia não foi
muito aceita em seu nascimento, pois só em 2010 foi dada a devida atenção para
essa metodologia que trata sobre o uso de elementos de jogos em um contexto não
relacionado a eles, como por exemplo o uso da gamificação no recrutamento e
seleção.
Desde então a nova ferramenta vinha sendo utilizada em passos lentos, cerca de 23%
das empresas que recrutavam pessoas utilizavam a gamificação como parte do
processo, porém em 2020 tivemos um salto para 43%, segundo um levantamento feito
pela Weeseek (2020).
Esse salto aconteceu durante os quatro meses iniciais da pandemia do coronavírus
no Brasil, após a medida de distanciamento social ter sido implantada para conter o
contágio do vírus no País. Desde então, os processos seletivos online deixaram de
ser uma escolha e passaram a ser a única forma para as empresas que precisaram
seguir com as contratações. Com todo esse cenário o processo de gamificação se
intensificou e facilitou as contratações a distância.

16

2.3 OUVINDO O JOVEM – PESQUISA
Para refinar a elaboração do projeto, o Instituto Ser+ realizou em agosto de 2020 pela
plataforma de análise de dados Survey Monkey uma pesquisa com 326 jovens entre
15 e 30 anos, que hoje estão em alta vulnerabilidade social, localizados nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A pesquisa confirmou os dados trazidos
acima e revelou novos fatores que dificultam a entrada do jovem no mercado de
trabalho.
Tabela 1 – Etnia – como os jovens se declaram

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+, 2020
Tabela 2 - Gênero
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Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
Tabela 3 – Orientação sexual

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+. 2020.
Conforme tabelas acima, em termos de etnia, gênero e orientação sexual, 38% são
brancos, 31% se autodeclaram pretos; mais de 60% dos jovens que responderam a
pesquisa se autodeclaram mulher e mais de 80% dos jovens que responderam à
pesquisa se autodeclaram heterossexuais.
Tabela 4 – Localidade: Estado

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
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Tabela 5 - Localidade: Região

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
Mais de 70% dos jovens que responderam à pesquisa residem em São Paulo, sendo
que 30% dos respondentes residem na zona leste de São Paulo.
Para entender o que os jovens buscam de conteúdo na internet para aprimorar os
conhecimentos, também perguntamos aos jovens, quais temas eles gostariam de ter
acesso em uma live e também em uma plataforma de educação a distância, e os
conteúdos mais votados foram gestão financeira, processos seletivos e gestão
emocional, conforme resultados obtidos abaixo:
Tabela 6 – Temas mais procurados
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Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
Um dos principais objetivos do projeto é a disseminação de novas ferramentas
utilizadas em processos seletivos para jovens que estão em situação de
vulnerabilidade social, e para entender melhor o cenário perguntamos aos jovens qual
o nível de conhecimento deles em relação a processos seletivos que utilizam games
para desenhar o perfil e competência dos candidatos, e os resultados obtidos estão
nas tabelas 7 e 8 a seguir. Vemos que mais de 50% dos jovens nunca tiveram
experiências com gameficação. Menos de 2% dos jovens não aceitariam participar de
um processo gameficado e quase 50% ficariam muito animados em participar.
Tabela 7 – experiência com Gameficação

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
Tabela 8 – relação com Gameficação
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Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
Em relação a participação de processos seletivos realizados durante o período de
calamidade pública no Brasil, obtivemos os resultados abaixo:
Tabela 9 – Processos seletivos no período

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
Mais de 50% dos jovens não participaram de processos durante a pandemia e 12%
nunca participaram de um processo seletivo.
Perguntamos aos jovens quais as maiores dificuldades encontradas para terem
acesso as vagas que o mercado disponibiliza, e obtivemos os seguintes resultados:
Tabela 10 – Processos seletivos

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser 2020.
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Mais de 50% dos jovens relatam que a maior dificuldade é não ter experiências
anteriores.
Como vimos na pesquisa apresentada, grande parte dos jovens são do gênero
feminino, se autodeclaram heterossexuais, nunca tiveram acesso a uma plataforma
de gamificação e análise de perfil, não participaram de processos seletivos durante a
pandemia e encontram muitas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho por não
possuir experiências anteriores.
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3- PLANO DO PROJETO
Todo o projeto terá uma duração de 04 meses, que serão divididos em 4 etapas
integradas e complementares para o desenvolvimento formativo do jovem e seu
pensamento crítico, abordando competências socioemocionais e técnicas, com
conteúdo de introdução à tecnologia, voltados para as necessidades requeridas para
o futuro do trabalho, com foco na quarta revolução industrial, trabalhando os skills de
comunicação e áreas relacionadas à tecnologia e informática.
A modalidade de ensino a distância, favorece o atendimento de adolescentes
em situação de vulnerabilidade que vivem nos extremos do município, uma vez as
plataformas estão disponíveis para celulares e desktops. Para além da acessibilidade,
há também o fator educacional, onde o ensino a distância favorece o desenvolvimento
de atividades pedagógicas que fogem do padrão tradicional, fomentando assim, o
acesso a oportunidades de desenvolvimento e empregabilidade.

3.1 A ORGANIZAÇÃO

Instituto Ser+ é uma organização sem fins lucrativos que atua na formação pessoal e
profissional de adolescentes de 15 a 30 anos, que vivem em situação de
vulnerabilidade social. Com base em uma metodologia própria, focada no
desenvolvimento humano e no estímulo ao protagonismo juvenil, a ONG iniciou suas
atividades em 2007. Diante do impacto social, viabilizado por indicadores de anos
de aplicação em projetos, tal metodologia foi certificada como tecnologia social da
Fundação Banco do Brasil na área de educação, em 2019.
A expansão do Ser+ se fortalece em 2014, quando Sofia Esteves, empresária que
atua há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, assume a Presidência. Em
2016, a instituição passa a ter sua sede estruturada na Mooca, por meio de uma
parceria com a Universidade São Judas, que disponibiliza sua infraestrutura para
realização dos projetos.
Atualmente, o Ser + desenvolve iniciativas organizadas em três principais pilares: o
Programa Conexões, que tem como foco a formação de adolescentes com base no
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desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, oferecendo ferramentas
e conhecimentos básicos para a sua inserção no mercado de trabalho; O segundo
pilar é o Programa de Socioaprendizagem Conectar Juvenil, que tem como base a
formação com base na lei de aprendizagem profissional lei n° 10.097/2000; E
o terceiro pilar, o Programa Conexão In Company, desenvolvido em parceria com
empresas privadas para o desenvolvimento técnico customizado para atender as
demandas da companhia.
Considerando todas as iniciativas apresentadas, mais de 11 mil adolescentes foram
atendidos desde 2014 até outubro de 2020, onde 75% desses foram inseridos no
mercado de trabalho. Além disso, somam-se mais de 1000 voluntários engajados e
mais de 100 empresas parceiras. Esse trabalho com a juventude tem
sido reconhecido por diversos prêmios, onde o mais recente é o Prêmio Melhores
Ongs, realizado pelo Instituto Doar, em que o Instituto Ser + foi reconhecido como
uma das 100 Melhores Ongs do Brasil, em 2018 e 2019.

3.2 OBJETIVOS

Objetivo Geral
Fortalecer habilidades em novas tecnologias para o mercado de trabalho e preparar
jovens da zona leste de SP para participação em processos seletivos facilitando o
acesso à primeira vaga no mercado de trabalho e a geração de renda.
Objetivos específicos
1. Desenvolver nos jovens o domínio de ferramentas para gerenciamento de
competências para o mercado de trabalho;
2. Aprimorar as habilidades de interpretação de texto e raciocínio lógico;
3. Promover o contato com a tecnologia, auxiliando-os a desenvolver mais
conhecimento sobre a área por meio da realização de projetos;
4. Incentivar o contato com ferramentas que fomentam a capacitação para novos
processos seletivos
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3.3 PÚBLICO ALVO

O presente projeto se propõe a atender 3000 jovens do município de São Paulo. O
Projeto será desenvolvido na região leste do município, com objetivo de atender
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Foi mapeada a abrangência do projeto
considerando o Censo Demográfico realizado pela Fundação SEADE, que aponta,
por meio do Mapa de Vulnerabilidade Juvenil, as seguintes localidades como distritos
que abrigam mais adolescentes nesse perfil: Itaquera, Penha, Guaianases, Cidade
Tiradentes, Marsilac, Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luís, São Matheus, Campo
Limpo e São Miguel Paulista. Sendo assim, o projeto propõe-se a atender
adolescentes do extremo leste e sul do município. O projeto, em especial, prevê que
a maior parte dos participantes sejam oportunizadas para as mulheres, uma vez que
a

as

mulheres

tem

menores

oportunidades

nesse

segmento.

Conforme

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, apenas 20% dos profissionais
que atuam no mercado de TI são mulheres.
3.4 ESCOPO
O projeto impacto público tem como produtos:
- Plataforma de gamificação construída em parceria com a Arbache Tecnologia;
- Canal de acesso a conteúdo online e off-line, construído em parceria com a IBM;
- HUB de carreira – 3 dias de lives com temas escolhidos por jovens, trazendo temas
como carreira, saúde mental e tecnologia;
- Disseminação de todo conteúdo criado para mais de 3000 jovens;
O projeto não prevê oportunidades de trabalho para os jovens participantes; nem
encaminhamentos para vagas. O projeto não inclui pagamento para nenhum
participante ou voluntário.

3.5 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Premissas:
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O projeto terá início após o depósito da primeira parcela do investimento total
feito pela secretaria de educação do município.



Todos os jovens participantes assinaram os termos de Autorização de Imagem
e compartilhamento de informações;



Todo o aprendizado será à distância.

Restrições:


Somente moradores das comunidades de: Itaquera, Penha, Guaianases,
Cidade Tiradentes, Marsilac, Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luís, São
Matheus, Campo Limpo e São Miguel Paulista;



Somente jovens entre 15 a 29 anos;



O projeto deverá ser encerrado no dia 01/12/2020.

3.6 METODOLOGIA DO PROJETO

O Projeto Impacto – O jovem e o primeiro emprego no Brasil visa o desenvolvimento
humano enquanto pressuposto fundamental na relação ensino-aprendizagem e
também o acesso ao mercado de trabalho e o protagonismo juvenil enquanto fatores
que garantem a evolução e emancipação do ser.
Como base fundamental para o projeto, utilizaremos dois pilares da educação que
fundamentam a relação de ensino:


O Autoconhecimento, favorecendo a descoberta do potencial humano e

a capacidade de liderança que cada participante traz consigo, por meio de
depoimentos de pessoas que souberam transformar uma dificuldade em
aprendizagem, tornando-se resiliente e tendo a noção de que os limites existem
para serem superados.


Descoberta dos Talentos, promovendo atividades que coloquem os

jovens em contato com seus verdadeiros talentos. Nessa etapa, descobrirão
que habilidades fazem seus olhos brilharem. Além disso, podem traçar um
plano de ação para atingirem seus objetivos de vida.
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Desenvolvemos uma forma de identificar os potenciais de cada indivíduo a
partir do reconhecimento de desafios, ampliação de visão de mundo e
valorização do protagonismo por meio de uma metodologia exclusiva que atua
a partir de três importantes pilares, sendo eles:
1. Autoestima – incentivando a valorização das trajetórias e sonhos dos
adolescentes.
2. Autoconhecimento – favorecendo a descoberta do potencial humano e a
capacidade de liderança de cada jovem.
3. Descoberta de Talentos – que permite a descoberta de quais atividades
fazem seus olhos brilharem.
A metodologia utilizada é certificada como tecnologia social pela Fundação Banco
do Brasil e está centrada nos 04 pilares da educação:


1. Aprender a conhecer



2. Aprender a conviver



3. Aprender a fazer



4. Aprender a ser.

Para a proposta aqui apresentada, o Instituto Ser+ está inovando ao incluir um
itinerário formativo que contempla a utilização de novas ferramentas tecnológicas
para identificar habilidades de cada jovem e também os pontos que precisam ser
desenvolvidos.

3.7 FASES DO PROJETO
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O projeto terá duração de 04 (quatro) meses, compreendendo as seguintes etapas:


Divulgação do projeto



Apresentação e inclusão dos Líderes+;



Open P-tech;



Game de Liderança;



HUB de carreira



Disseminação.

3.7.1 Apresentação e inclusão dos Líderes+

Para contextualizar a inclusão dos Líderes+ em um breve resumo explicaremos como
nasceu o programa e todas as suas etapas. A iniciativa foi criada com o objetivo de
promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens do Instituto Ser+,
sobretudo no que tange as habilidades de liderança, a fim de que os participantes se
tornem líderes em posições de trabalho e/ou empreendimentos pessoais. Também
tinham função de participar da construção do projeto O projeto teve como foco a
realização de palestras e treinamentos, para despertar as habilidades de liderança
dos jovens. Durante o processo mais de 2 mil jovens participaram das ações
desenvolvidas, e após um período de 2 meses de seleção 15 jovens foram aprovados
para participarem do Líder+. Os selecionados estão sendo acompanhados pelos
gestores do Instituto Ser+ por 2 anos e terão a possibilidade de garantir 2 anos de
bolsa de inglês, cursos extracurriculares e bolsas universitárias.
Apresentamos abaixo imagens dos jovens que participam da implementação e
construção do Projeto e dados do seu perfil. Lembramos que temos o termo de
autorização de uso de imagem de todos os participantes. Todas as informações foram
tiradas do banco de dados do Instituto Ser+.
Figura 1 - Os líderes +
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Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
Figura 2 - Os líderes +

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
Figura 3 - Os líderes +

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
Figura 4 - Os líderes +
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Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
Abaixo apresento pesquisa realizada com os 15 jovens líderes+ que auxiliaram na
construção e disseminação do projeto impacto público – O jovem e o primeiro
emprego no Brasil.
Figura 5 – O Perfil dos jovens

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
O gráfico mostra um maior percentual de jovens pardos, com idade entre 18 e 19 anos
e heterossexuais.
Figura 6 - O Papel do Líder+

Fonte: Pesquisa realizada pelo Instituto Ser+ 2020.
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No projeto Impacto Público os líderes+ tem a missão de auxiliar na divulgação do
projeto, participar ativamente do processo de implantação do Game e construir
conteúdos para alimentar a plataforma Open P-tech.

3.7.2 Open P-tech
A ferramenta Open P-tech nasceu de uma parceria entre o Instituto Ser+ e a IBM. A
plataforma veio para agregar as possibilidades de compartilhamento de conteúdo do
projeto Impacto Público. Os jovens do Líder+ tinham a missão de criar conteúdo
voltados para as áreas de educação financeira, mercado de trabalho, adaptabilidade
e empreendedorismo. Todo o material construído se tornou uma ferramenta de
aprendizado para os jovens imersos no projeto Impacto Público, e todos os resultados
estão ilustrados abaixo:
Figura 7 – Ptech - quantidade de jovens inscritos no canal

Fonte: https://sso.yourlearning.ibm.com/?referer=ptech.yourlearning.ibm.com
Figura 8 – Conteúdos disponíveis online e off-line na plataforma

31

Fonte: https://sso.yourlearning.ibm.com/?referer=ptech.yourlearning.ibm.com
A imagem acima mostra todo o leque de conteúdos produzidos pelos jovens do
projeto Líder+.
Figura 9 - Conteúdo de Educação Financeira

Fonte: https://sso.yourlearning.ibm.com/?referer=ptech.yourlearning.ibm.com
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A imagem mostra que cada conteúdo produzido possui mais de 300 acessos.
Figura 10 - Conteúdo de Comunicação não violenta

Fonte: https://sso.yourlearning.ibm.com/?referer=ptech.yourlearning.ibm.com
A imagem mostra a quantidade de acesso por aula, cada conteúdo produzido possui
mais de 300 acessos
3.7.3 Game de Liderança

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos 15 líderes+, bem como os
mais de 2 mil jovens que acessarão a plataforma, a ferramenta visa aprimorar e
analisar 21 competências comportamentais e de perfil profissional. Os jovens que
passarem por esse processo estarão mais aptos para participarem de processos
seletivos de vagas de acesso ao mercado de trabalho.
Após essa etapa, damos sequência ao itinerário formativo do projeto que prevê a
disseminação do Game de Liderança. O jogo tem como objetivo fomentar o
desenvolvimento de competências, principalmente a de liderança. Os Líderes+, e
também todos os educandos da instituição, ONGs e escolas parceiras terão acesso
ao jogo. O Game de liderança promove uma análise de perfil de cada jogador,
propiciando uma análise de pontos fortes e pontos a desenvolver, como mostram os
prints abaixo:
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Figura 11 – Roda de competências

Fonte: https://arbache.mobi/game/gestor/login/pt
A roda de competência promove uma comparação entre o jogador e a equipe que ele
está inserido.
Figura 12 – TAGs de dominância

Fonte: https://arbache.mobi/game/gestor/login/pt
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As TAGs mostradas acima são liberadas quando o jogador atinge um percentual em
destaque dentro dos perfis que estão mostrados. No exemplo, podemos observar que
o perfil do jogador se mostrou um profissional ligado a tecnologia.
Figura 13 – Competências em destaque

Fonte: https://arbache.mobi/game/gestor/login/pt
Na imagem podemos visualizar as principais competências do jogador, ilustradas em
um formato de fácil entendimento.
Figura 14 – Dominância de comportamento

Fonte: https://arbache.mobi/game/gestor/login/pt
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O gráfico ilustrado auxilia o entendimento do perfil do jogador.
Figura 15 – Pontos fontes x Pontos a desenvolver

Fonte: https://arbache.mobi/game/gestor/login/pt
A imagem acima mostra os pontos fortes e a melhorar observados durante o jogo.
Figura

16

–

Descrição

da

TAG

liberada

.
Fonte: https://arbache.mobi/game/gestor/login/pt
Na imagem podemos ter acesso a descrição da competência em destaque liberada.
Nesse momento o jogador pode observar melhor o seu perfil.
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3.7.4 HUB de carreira
No início do projeto realizamos uma pesquisa com mais de 500 jovens espalhados
entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, onde constatamos que a
maioria dos jovens que responderam à pesquisa gostariam de ter acesso a mais
conteúdos sobre: carreira, saúde financeira e saúde mental.
Com base nisso, desenvolvemos com o auxílio de alguns profissionais, 3 dias de lives
voltadas para o público jovem e com o objetivo de disseminar conhecimento
específico. Abaixo apresento o material de divulgação utilizado:
Figura 17 – Divulgação do HUB de carreira

Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCnmBzZlj2nwxq46IoSsa8hQ
Banner postado para divulgação e inscrição nas palestras
3.7.5 Disseminação
Com o objetivo de atingir jovens em situação de vulnerabilidade social, a divulgação
do projeto Impacto público aconteceu em algumas etapas:
 Orientação do Time de educadores: A equipe de docentes do Instituto Ser+ foi
convocada para uma reunião de alinhamento das informações do projeto
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Impacto Público, nela os educadores puderem conhecer os objetivos do
projeto.
Figura 18 – reunião de alinhamento

 Divulgação nos projetos: Todos os educadores tinham a missão de divulgar o
projeto impacto público nas turmas de aprendizagem do Instituto Ser+. Com
essa ação mais de 800 jovens puderam conhecer a ferramenta de
gameficação, e também disseminar a informação para jovens que residem na
mesma comunidade.
Figura 19 – Disseminação do projeto com jovens

 A equipe de marketing do Instituto Ser+ montou um mídia kit para divulgação
do projeto via Linkedin, Facebook, Instagram e Newsletter.
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3.8 CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES – Mês 1 e Mês 2

CRONOGRAMA

Mês 1
Mês 2
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
ana ana ana ana ana ana ana ana
1
2
3
4
1
2
3
4
Etapa 1: Plataforma de Conteúdo e
Mentoria

Responsável

Questionário diagnóstico para identificar:
temas para Game e Hub

Educador
Social
Educador
Social

Análise de dados do questionário
Otimização da Plataforma de Mentoria e
Conteúdo
Personalização e Layout da Plataforma
Cadastro de Jovens na Plataforma

Produção de conteúdo para Plataforma
Relatórios de Engajamento e Calendário
Etapa 2: Desenvolvimento do Game

x

x

Orientador
Pedagógico

x

x

Orientador
Pedagógico
15 Jovens
Líder + e
Educador
Social
Educador
Social

Ednalva

Teste do Game (Líder +)

Orientador
Pedagógico

Ajustes no Game

Arbache(desen
volvedor)
Educador
Social

Relatório de Competências (Líder +)

Disparo do Game para os Jovens do Ser + Orientador
Pedagógico
Etapa 3: Hub de Carreira
Divisão dos 15 líderes em 3 grupos com
definição de temas

Orientador
Pedagógico

x
x

Coordenação

Desenvolvimento do Game (Setup inicial + Arbache(desen
Acessibilidade)
volvedor)
15 Jovens
Storyteling do Game
Líder +
Licenças para uso do Game

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
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Cada grupo convidará 1 especialista no
tema para abordar o conteúdo

15 Jovens
Líder + e
Coordenação

Produção de conteúdo para 3
videoconferências

Convidado e 15
Jovens Líder +
e coordenação

Comunicação sobre o Hub (Jovens do Ser Todos os
envolvidos
+ e público externo)
Execução das videoconferências (previsão Todos os
envolvidos
28 e 29/10)
Fazer Upload dos vídeos editados no
youtube
Etapa 4: Disseminação

Orientador
Pedagógico

Disponibilização do Link da Plataforma
(Com conteúdo prontos) para 2000 jovens. Coordenação

Disponibilização do Link do Hub de
Carreira para 1000 jovens do Ser +.
Disponibilização do Game, para 1000
jovens

Orientador
Pedagógico e
Educador
Social
Orientador
Pedagógico e
Educador
Social

Cronogramas de atividades – Mês 3 e Mês 4

CRONOGRAMA

Mês 3

Mês 4

Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema
na 1
na 2
na 3
na 4
na 1
na 2
na 3 na 4
Etapa 1: Plataforma de Conteúdo e
Mentoria

Responsável

Questionário diagnóstico para identificar:
temas para Game e Hub

Educador
Social
Educador
Social

Análise de dados do questionário
Otimização da Plataforma de Mentoria e
Conteúdo

Coordenação
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Personalização e Layout da Plataforma
Cadastro de Jovens na Plataforma

Produção de conteúdo para Plataforma
Relatórios de Engajamento e Calendário
Etapa 2: Desenvolvimento do Game

Orientador
Pedagógico
Orientador
Pedagógico
15 Jovens
Líder + e
Educador
Social
Educador
Social

Desenvolvimento do Game (Setup inicial + Arbache(dese
Acessibilidade)
nvolvedor)
15 Jovens
Storyteling do Game
Líder +
Licenças para uso do Game

Ednalva

Teste do Game (Líder +)

Orientador
Pedagógico

Ajustes no Game

Arbache(dese
nvolvedor)
x
Educador
Social

Relatório de Competências (Líder +)

Disparo do Game para os Jovens do Ser + Orientador
Pedagógico
Etapa 3: Hub de Carreira
Divisão dos 15 líderes em 3 grupos com
definição de temas
Cada grupo convidará 1 especialista no
tema para abordar o conteúdo
Produção de conteúdo para 3
videoconferências

Orientador
Pedagógico
15 Jovens
Líder + e
Coordenação
Convidado e
15 Jovens
Líder + e
coordenação

Comunicação sobre o Hub (Jovens do Ser Todos os
envolvidos
+ e público externo)
Execução das videoconferências (previsão Todos os
envolvidos
28 e 29/10)
Fazer Upload dos vídeos editados no
youtube
Etapa 4: Disseminação

Orientador
Pedagógico

Disponibilização do Link da Plataforma
(Com conteúdo prontos) para 2000 jovens. Coordenação

Disponibilização do Link do Hub de
Carreira para 1000 jovens do Ser +.

Orientador
Pedagógico e
Educador
Social

Disponibilização do Game, para 1000
jovens

Orientador
Pedagógico e

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Educador
Social

3.9 ORÇAMENTOS

Orçamento

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Total Previsto

DESPESAS
PESSOAL - Subtotal

5.752,59

5.752,59

5.752,59

5.752,59

23.010,37

Orientador Pedagógico

2.837,02

2.837,02

2.837,02

2.837,02

11.348,08

Educador Social

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

5.760,00

INSS Patronal - Orientador +
Educador

1.090,64

1.090,64

1.090,64

1.090,64

4.362,56

PIS - Orientador + Educador

42,77

42,77

42,77

42,77

171,08

342,16

342,16

342,16

342,16

1.368,65

ADMINISTRATIVAS - Subtotal

0

38.000,00

8.989,63

0

46.989,63

GAME - Desenvolvimento/
Licenças para Uso

0

38.000,00

0

0

38.000,00

HUB - Edição de vídeos
HUB - Material de divulgação
para integração do Hub

0
0

0
0

7.000,00
1.989,63

0
0

7.000,00
1.989,63

43.752,59 14.742,22

5.752,59

70.000,00

FGTS - Orientador + Educador

TOTAL FINAL

5.752,59

3.10 MAPA DE COMUNICAÇÃO
Mapa de Comunicação
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Evento

Periodicidade

Confraternização

Única

Inicio

Única

Divulgação do
projeto

Única

Inscrições

Única

Seleção

Documento

Meio

Confraternização E-mail e
Inicial
WhatsApp
Início das
atividades
teóricas
Início da
Divulgação do
projeto na
comunidade

E-mail e
WhatsApp

Origem

Parte Interessada

Coordenador de
projeto

Financiador e Equipe

Educadores

Coordenador de
Projeto

E-mail, WhatsApp Orientador
e comunidade
Pedagógico

Coordenador de
Projeto, Financiador e
Equipe

E-mail, WhatsApp Orientador
e comunidade
Pedagógico

Coordenador de
Projeto, Financiador e
Equipe

Única

Início da seleção
E-mail, WhatsApp Orientador
e convocação
e comunidade
Pedagógico
para matrícula

Coordenador de
Projeto, Financiador e
Equipe

Palestras

Única

Convite aos
E-mail, WhatsApp Coordenador de
voluntários para
e SMS
projeto
as palestras

Coordenador de
Projeto, Financiador e
Equipe

Divulgação

Única

Divulgação das
vagas

Coordenador de
Projeto, Financiador e
Equipe

Encerramento

Única

Início das
inscrições

E-mail, WhatsApp Orientador
e comunidade
Pedagógico

Confraternização E-mail, WhatsApp Coordenador de
Final
e SMS
projeto

Meios de comunicação:
Meios de Comunicação
Divulgação Geral
Redes sociais
Os jovens
Telefone/ Whatsapp
Reuniões com os educadores
Colaboradores Instituto Ser+
Newsletter/ Informativo Semestral
Reunião de divulgação e alinhamento do projeto
Instituto Ser+
Reunião e e-mails informativos
Apoiadores
Newsletter/ Informativo Semestral
E-mail

Financiador e Equipe
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Doadores Diretos PJ /PF
Newsletter/ Informativo Semestral
Redes sociais, relatórios, site, e-mail
Instituições de Ensino Parceiras
Newsletter/ Informativo Semestral
E-mail

3.11 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Entregáveis

Etapa 1: Plataforma de Conteúdo e Mentoria

Responsável

Questionário diagnóstico para
identificar: temas para Game e Hub

Educador Social

Análise de dados do questionário

Educador Social

Otimização da Plataforma de Conteúdo

Coordenação

Personalização e Layout da Plataforma

Orientador Pedagógico

Cadastro de Jovens na Plataforma

Orientador Pedagógico
15 Jovens Líder + e
Educador Social

Produção de conteúdo para Plataforma

Link do Game + Relatório
de Competências dos 15
líderes

Relatórios de Engajamento e Calendário Educador Social
Etapa 2: Desenvolvimento do Game

Desenvolvimento do Game (Setup inicial
Arbache (desenvolvedor)
+ Acessibilidade)
Storyteling do Game
15 Jovens Líder +
Licenças para uso do Game

Coordenação

Teste do Game (Líder +)

Orientador Pedagógico

Ajustes no Game

Arbache (desenvolvedor)

Link do Game + Relatório
de Competências dos 15
líderes

Relatório de Competências (Líder +)
Educador Social
Disparo do Game para os Jovens do
Ser +

Orientador Pedagógico

Etapa 3: Hub de Carreira

Divisão dos 15 líderes em 3 grupos com
Orientador Pedagógico
definição de temas

Materiais de comunicação
produzido + 3 Links para
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Cada grupo convidará 1 especialista no
tema para abordar o conteúdo
Comunicação sobre o Hub (Jovens do
Ser + e público externo)
Utilização do conteúdo do Hub em
Planos de Aula Ser +
Fazer Upload dos vídeos editados no
youtube

15 Jovens Líder + e
Wandreza

videoconferências + 3
vídeos editados

Todos os envolvidos
Educador Social
Orientador Pedagógico

Etapa 4: Disseminação

Disponibilização do Link da Plataforma
(Com conteúdos prontos) para 2000
jovens

Coordenação

Disponibilização do Link do Hub de
Carreira para 1000 jovens

Orientador Pedagógico e
Educador Social

Disponibilização do Game, para os 1000 Orientador Pedagógico e
Educador Social
jovens

Visualizações do Hub no
Youtube + Relatórios de
Acesso do Game +
Relatório de Visitas na
Open p-tech

3.12 MAPA DE RISCOS

Risco

Probabilidade Impacto

Exposição
ao risco

Resposta ao risco

Responsável

ACEITAR – PLANO DE
CONTINGENCIA:

Ausência do
palestrante na
live

- substituir por outra
atividade
baixa

alto

média

MITIGAR:

Coordenador
do Projeto

- Lembrete do evento uma
semana antes e no dia
anterior ao evento;

Substituir os jovens
Evasão de
jovens após
início

Média

Alto

Média

Jovem não
consegue
acompanhar

baixa

médio

baixo

Lembrete semanal para
acessos as atividades e
Game

Substituir os jovens

Educador
Social

Educador
Social
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as etapas e
chegar ao final

Reduzido
número de
jovens
inscritos

Lembrete semanal para
acessos as atividades e
Game
Não bater a meta
baixo

alto

Coordenador
do Projeto

médio
Aumentar o número de
parceiros para divulgação

3.13 EQUIPE EXECUTORA
Equipe planejada para o Projeto
Cargo

Quantidade

Perfil Mínimo
Experiência em planejamento e coordenação de cursos de
complemento educacional. Desejável conhecimentos em uma
metodologia de gestão de projeto.

Coordenador do Projeto

1

Educador Social

1

Experiência de no mínimo 2 anos em ministrar aulas em instituições
do 3º setor.

Orientador Pedagógico

1

Desejável conhecimentos em uma metodologia de gestão de
projeto, já ter participado de equipe de coordenação de projeto,
tendo acompanhado o ciclo completo, no mínimo, de um projeto

3.14 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Tarefas
Gerenciamento do Projeto
Reunião de partida do Projeto
Plano do Projeto
Reuniões de Acompanhamento
Relatórios de Desempenho
Confraternização Inicial
Definição Conteúdo Programático
Planejamento de aula
Construção dos planos de aula
Reunião pedagógica de alinhamento
Início das atividades
Início da Divulgação do projeto
Início das inscrições
Escolha dos voluntários x competências para palestras

Coordenador
R
R
R
C
I
I
R
I
I
I
R
C
C
R

Orientador
Pedagógico
I
C
I
C
C
I
I
I
I
I
C
I
R
C

Educador
I
I
I
R
R
I
R
R
R
R
C
I
I
C
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Convite aos voluntários para as palestras
Aulas online
Avaliação dos Atendidos
Confraternização Final
Apresentação do Relatório do Projeto
Prestação de Contas e Entrega de Documentos
R = Responsável pelo planejamento, gestão e relatórios das atividades
C= Consultor ou colaborador.
I = Informado / Individuo que recebe as informações (receptor)

C
C
C
I
R
R

I
I
R
I
C
C

I
R
R
I
I
I

3.15 RESULTADOS DO PROJETO

O itinerário formativo pedagógico conta com 39 conteúdos disponíveis na plataforma
open P-tech, a matriz curricular é desenvolvida por meio da interdisciplinaridade e
contempla temas geradores pertinentes ao processo educativo da juventude, como
saúde financeira, tecnologia e inteligência emocional, como mostra a tabela abaixo:
Conteúdos:
Finanças Pessoais – 16 conteúdos produzidos no BLOG Educação Financeira
Na plataforma, 368 usuários indicaram a conclusão do material, mas há a indicação
de visualização de conteúdos no próprio blog.
O Questionário produzido pelo grupo teve 128 marcações de conclusão na
plataforma.
Na plataforma são: 496 conclusões.
No Blog os dados são os seguintes:
Assunto

Visualizações

O Autocuidado e as finanças pessoais

490

O medo dos gastões: a INFLAÇÃO

364

O que é taxa SELIC?

285

Fundo garantidor de crédito: afinal, ele garante o quê?

272

Como comprar o que você deseja à vista

249

O que é educação financeira?

222

47

Corrente X Poupança

169

Orçamentos: pessoal ou empresarial?

167

Receitas, despesas e capital financeiro: Será que é de
comer?
Corte hoje os gastos que estão fazendo o seu dinheiro ir
para o lixo
Quais

mudanças

ocorrem

depois

de

começar

administração financeira?

a

159
152
146

TED, DOC e PIX: o que são e qual é o melhor método?

84

A importância do planejamento Road Map

79

Benefícios do minimalismo nas finanças pessoais

75

Dicas de livros

49

Você é um consumidor ativo

6

Total de conteúdos: 16

2968

Mercado de trabalho:
Conteúdos

Visualizações

A inserção do jovem

402

O que fazer durante a pandemia?

390

Podcast

307

Diversidade no Mercado de Trabalho

26

Direitos que você tem e talvez não saiba

16

Lições em Emily em Paris

4

As diferentes visões das gerações

2

Total de conteúdos: 7

1147

Tecnologia:
Conteúdos

Visualizações

Tecnologia: Principais áreas de atuação

15

Como começar uma carreira na programação? Vídeo 1

14

Questionário sobre o vídeo 1

12
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Como começar a programar? Vídeo 2

11

Questionário sobre o vídeo 2

11

Diferenças entre Segurança da computação e Segurança
de TI

4

PowerPoint – Aula 1

2

PowerPoint – Aula 2

2

PowerPoint – Aula 3

3

PowerPoint – Aula 4

1

Total de conteúdos: 10

75

Outras temáticas:
Conteúdos

Visualizações

Comunicação Não Violenta

302

Empreendedorismo

88

Comunicação – O poder das palavras

18

Adaptabilidade e as Soft Skills I

13

Adaptabilidade II - Com Jogo

8

Total de conteúdos: 5

429

Total geral de conteúdos produzidos para a P-Tech: 39
Total de visualizações na plataforma: 2147
Total de visualizações no BLOG: 2968
Total de visualizações plataforma + BLOG: 5115

HUB de Carreira:

49

Game de Competências:

Com o projeto o Instituto Ser+ conseguiu encaminhar 277 jovens para participarem de
processos seletivos.
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Impacto Público: O primeiro Emprego do Jovem Vulnerável no Brasil
nasceu com o objetivo de auxiliar jovens em situação de vulnerabilidade social a
conseguirem ter acesso as oportunidades de entrada no mercado de trabalho.
Com base nisso conseguimos em parceria com a IBM disponibilizar inúmeros
conteúdos gratuitos e online para disseminar conhecimento e preparar jovens para
os desafios do mercado.
Em parceria com a Arbache, criamos um game que analisa 21 competências de
cada jogador, podendo assim detectar as habilidades de cada um e analisar os
pontos que precisam ser desenvolvidos de cada jovem. Durante a primeira semana
de novembro, convidados alguns voluntários para disseminar conhecimento para os
jovens em formato de uma super live.
Com a iniciativa conseguimos alcançar mais de 5 mil jovens em situação de
vulnerabilidade social, com conteúdos que ficarão disponíveis online e off-line.
De todos os jovens que participaram conosco do projeto, conseguimos oportunizar o
encaminhamento para acesso a primeira oportunidade no mercado para 277 jovens
que concluíram todas as etapas do projeto.
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