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APRESENTAÇÃO 

 

O Governo Federal lançou em 2011 o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), coordenado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com o objetivo de 

superar a extrema pobreza no Brasil, reforçando o compromisso de incentivar o 

crescimento com distribuição de renda, reduzindo desigualdades e promovendo 

inclusão social. Este plano se organiza em três eixos:  

 

 Garantia de Renda, para alívio imediato da situação de extrema pobreza;  

 Acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e 

cidadania das famílias;  

 Inclusão Produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de 

trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres.  

 

Cabe à assistência social identificar e acolher as demandas, mobilizar e garantir 

direitos e ser vocalizadora da população em vulnerabilidade, pois ela reconhece as 

capacidades e potencialidades dos usuários, promove o seu protagonismo na busca de 

direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como o 

resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência.  

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 veem 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.  
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O Município de Bauru, através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social – 

SEBES - atua em gestão plena no Âmbito da Assistência Social, por meio de duas 

redes de Proteção Social: Básica e Especial.  

Particularmente a população em situação de vulnerabilidade é atendida por meio 

da Rede de Proteção Social Básica, por meio de um conjunto de serviços e programas 

capazes de acionar o processo emancipatório das famílias e a busca de autonomia de 

indivíduos e famílias, ampliando as oportunidades de trabalho e renda, articulados 

pelos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.  

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 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 

nas 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 2014 

 

O Serviço Preparação para o Primeiro Emprego foi desenvolvido no ano de 2014 

pela rede socioassistencial, através de 03 entidades sócio assistenciais conveniadas 

com a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES, sendo o CIPS (Consórcio 

Intermunicipal da Promoção Social), Legião Mirim e Legião Feminina de Bauru.  

As entidades acima nomeadas atenderam adolescentes com idade 

compreendida entre 14 anos e 6 meses a 18 anos, de ambos os sexos, escolaridade 

mínima de 9º ano (correspondente à 8ª série do ensino fundamental), matriculados na 

rede pública de ensino e pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social. 

O Trabalho Social desenvolvido baseou-se na acolhida; orientação e 

encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, 

comunicação e defesa de direitos; banco de dados de usuários e organizações; 

elaboração de relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e 

comunitário e mobilização para a cidadania.  

No ano de 2014, 1.509 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 de 2014, foram identificadas 1.080 inserções no mercado de 

trabalho, o que corresponde a 71,5% do total de inseridos. Destes, apenas 13 jovens 

foram inseridos sem a Lei do Aprendiz e 1067 através da Lei do Aprendiz. 
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Figura 1 
 
Percentual de adolescentes inseridos no mundo do trabalho, considerando o total 
de 1.509 concluintes e inseridos durante o ano 2014 
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28,5% destacados no gráfico em rosa correspondem  a 429 jovens que não foram inseridos no mundo do 

trabalho em 2014, no entanto aguardam para inserção em 2015. 

Estes adolescentes obtiveram outras aquisições, levando-se em consideração as seguranças de 

acolhida, de convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da autonomia, trabalhadas no decorrer 

do desenvolvimento das ações, sendo: 

- Ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades; 

- Ter acesso a ambiência acolhedora. 

- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

- Ter acesso a serviços, conforme demandas e necessidades. 

- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 

éticos de justiça e cidadania; 

- Contribuir para o acesso a documentação civil; 

- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 

- Apresentar níveis de satisfação em relação ao serviço; 

- Ter acesso a experimentações no processo de formação e intercâmbios com grupos de outras 

localidades e faixa etária semelhante. 

71,5% destacados no gráfico na cor azul correspondem a 1.080 jovens que obtiveram inserção no mundo 

do trabalho. 
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FIGURA 02 

Tipo de inserção no mundo do trabalho baseado no total de 1080 jovens 

inseridos: 

98,7%%
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Inseridos no mundo do trabalho através
da Lei do Aprendiz 98,7%

Inseridos no mundo do trabalho sem a
Lei do Aprendiz 1,3%

 

 

98,7% dos jovens foram inseridos através da Lei do Aprendiz, correspondente a 1.067 do total dos 

jovens. Apenas 1,3% dos jovens foram inseridos sem a Lei do Aprendiz, correspondente a 13 jovens que 

concluíram o serviço. 
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FIGURA 03 

Áreas de inserção no mundo do trabalho considerando o total de 1080 jovens 

inseridos durante o ano de 2014 
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Auxiliar Administrativo 68%

Embalador 6%

Produção 6%

Auxiliar de Almoxarifado 5,5%

Auxiliar de Telemarketing 4,6%

Atendente 2,8%

Telemarketing 2,5%

Escritório 2,5%

Auxiliar de Produção 1,4%

Estoque 0,5%

Vendedor 0,2%

Na tabela 3, foi considerado o total de 1080 jovens inseridos em 2014. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

     

 

 
 

CONCLUSÃO 
 

  

De acordo com os resultados obtidos através de análise dos dados, observamos 

que dos 1.509 jovens concluintes durante o ano de 2014, houve inserção no mundo do 

trabalho de 71,5% dos jovens, o que corresponde a 1080 inclusões. A maior parte das 

inserções são em áreas administrativas. Os jovens não inseridos permanecem para 

inserção em anos seguintes. 

 

Percebe-se que o Serviço de Preparação para o Primeiro Emprego garante a 

inclusão dos jovens através da Lei do Aprendiz  “A aprendizagem é um instituto que cria 

oportunidades tanto para o aprendiz quanto para as empresas, pois prepara o jovem 

para desempenhar atividades profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar 

com diferentes situações no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, permite às 

empresas formarem mão de obra qualificada, cada vez mais necessária em um cenário 

econômico em permanente evolução tecnológica”.  

 

 As aquisições dos jovens que realizaram o Serviço vão além da inclusão no 

mundo do trabalho, representa melhoria na comunicação, melhorando o seu poder de 

argumentação em uma entrevista ou na rotina de trabalho, melhora nas relações 

interpessoais e autoestima e percepção diferença da vida profissional e pessoal. Por 

outro lado, o intelectual passa por significativas mudanças, mostrando a importância de 

investimento em si mesmo, seja no que diz respeito à educação, seja no que se refere 

ao comportamento para enfrentamento do mundo do trabalho. 
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