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APRESENTAÇÃO 

 

Mediante análise apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à 

Fome, destaca-se a necessidade da educação e da profissionalização do adolescente 

vulnerabilizado. Frente a essa realidade e em conformidade com a Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS, que determina a promoção da integração ao mercado de 

trabalho, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, artigo 69, a Prefeitura 

Municipal de Bauru, através da articulação de parcerias com as Entidades 

Socioassistênciais, vem oferecer aos adolescentes o conhecimento sobre o mundo do 

trabalho e educação desenvolvendo competências específicas e básicas. 

 O objetivo do serviço é possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação 

como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 

competências específicas e básicas, com duração mínima de 360 horas. 
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JUSTIFICATIVA 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios/PNAD, no país 4,5 

milhões de jovens estão fora da escola, não concluíram o ensino fundamental e estão 

desempregados.  

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou uma 

pesquisa de avaliação do Programa Agente Jovem sendo identificado que na faixa 

etária de 15 a 17 anos, ocorrem os maiores índices de abandono da escola e inserção 

precária no mercado de trabalho, especialmente entre os jovens vulnerabilizados em 

decorrência do precário ou nulo acesso a renda.  

  A situação dos jovens se agrava em virtude da dificuldade de acesso à saúde, 

alimentação, educação, esportes, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, 

liberdade, e convivência familiar e comunitária. 

 Segundo levantamento realizado pelo Instituto de Hospitalidade de São Paulo 

sobre o perfil da juventude brasileira de ambos os sexos, de todos os segmentos 

sociais, abordaram os interesses e preocupações desses jovens pesquisados. 

Dentre os assuntos de interesse dos jovens, houve destaque para a educação, 

emprego/profissional, cultura/lazer, esportes/atividades físicas, relacionamentos 

amorosos, família, saúde, segurança/violência. 

Quanto aos problemas que mais preocupam os jovens atualmente destacou-se a 

segurança e violência, emprego e profissão, educação, drogas, saúde, família, crise 

econômica / financeira.  

Há ênfase no protagonismo juvenil, através do fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários, possibilitando a compreensão sobre o mundo 

contemporâneo, através da participação cidadã e convivência social com ênfase nas 

transformações societárias ocorridas no mundo do trabalho.  

 Os jovens se vêem diante do mundo do trabalho restrito e seletivo, hoje é muito 

difícil conseguir um emprego, não só devido a diminuição de oferta de vagas, mas 

sobretudo em função das exigências requeridas.  

 Frente a essa realidade e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS, que determina a promoção da integração ao mercado de trabalho, e 
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com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, artigo 69, a Prefeitura Municipal de 

Bauru, através da articulação de parcerias com as Entidades Socioassistênciais vem 

oferecer aos adolescentes o conhecimento sobre o mundo do trabalho e educação 

desenvolvendo competências específicas e básicas. 

 O importante é dar a esses adolescentes perspectivas para o futuro, e prepará-

los para a vida, investindo no seu desenvolvimento e crescimento pessoal, assim como 

na suas relações interpessoais e habilidades de comunicação empática. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SERVIÇO PREPARAÇÃO 

PARA O PRIMEIRO EMPREGO 

 

No ano de 2011, 1.466 adolescentes concluíram os cursos oferecidos pela rede 

sócio assistencial executora do Serviço Preparação para o Primeiro Emprego, com foco 

em diversas áreas, objetivando possibilitar o reconhecimento do trabalho e da 

educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do 

trabalho e competências específicas e básicas. 

Durante o ano, foram identificados 999 inserções no mercado de trabalho, 

correspondendo a 68%  dos concluintes.  

Cabe ressaltar que muitos concluintes de 2011 serão inseridos ainda no primeiro 

semestre de 2012. 

Segue nas figuras abaixo demonstrativo das inserções: 

 
 

FIGURA 01 
 

 
 

Percentual de adolescentes inseridos no 

trabalho, baseado no universo de 1466 usuários 

que participaram do Serviço
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Análise da figura 01: 

 

 

Os 32%  destacados, correspondente a 467 pessoas, ainda buscam a inserção, uma 

vez que a rede executora permanece trabalhando as vagas no ano seguinte à 

conclusão dos cursos. Estes adolescentes obtiveram ainda outras aquisições, sendo: 

 Ampliação do universo informacional e cultural; 

 Experiência de convívio grupal; 

 Compromisso com a formação escolar e profissional; 

 Valorização e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

 Desenvolvimento de princípios éticos, de justiça e de cidadania; 

 Crescimento pessoal, favorecendo as relações interpessoais; 

 Habilidades de comunicação e de liderança; 

 Conhecimento sobre diversas profissões; 

 Concepção de direitos; 

 Criatividade para resolução de conflitos e 

 Equilíbrio emocional. 

 

 

 

68%  dos jovens foram inseridos no mercado de trabalho, sendo 999 pessoas em 

diversas áreas (demonstradas na Figura 02). 
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FIGURA 02 
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Análise da figura 02: 
 

Dos 68% (999 adolescentes) inseridos no mercado de trabalho, as áreas que configuraram 

número mais expressivo de inserções foram: 

 

 45% área administrativa, 

 21% telemarketing, 

 15% produção industrial, 

 6% estoque/almoxarifado, 

 7% recepção 
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CONCLUSÃO 
 

 

 Mediante análise dos resultados apresentados pela rede socioassistencial do 

Serviço de Preparação para o Primeiro Emprego, observou-se por parte dos 

adolescentes, compromisso com sua formação escolar e profissional, fator que 

determina a promoção destes ao mercado de trabalho. 

 Destaca-se também crescimento pessoal e a valorização dos vínculos familiares 

e sociais, favorecendo as relações interpessoais, o amadurecimento diante de 

situações cotidianas e situações-problema e a busca pela melhoria da condição social e 

cultural. 

Pode-se considerar que os resultados alcançados são expressivos, onde a 

política de assistência tem contribuído com o protagonismo juvenil e promoção da 

integração ao mercado de trabalho. 

Conclui-se então, que a rede de proteção social básica, Serviço de Inclusão 

Produtiva – Preparação para o Primeiro Emprego proporciona a esses adolescentes, 

perspectivas para o futuro e os prepara para a vida, investindo no seu desenvolvimento 

e crescimento pessoal, possibilitando o reconhecimento do trabalho e da educação 

como direito à cidadania, assim como promover a integração ao mercado de trabalho. 


