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ESCOPO PROJETO PROFISSIONALIZAÇÃO EM REDE 
 

O projeto Profissionalização em Rede será  desenvolvido pelo Movimento Renovador Paulo VI no 
Núcleo profissionalizante Jojo Dockter, onde irá preparar os jovens para ingressarem ao mercado de 
trabalho.  
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Projeto: Profissionalização em Rede 

A Eixo de atuação: Empregabilidade 

 

B Beneficiários: 120 adolescentes e jovens de 15 a 18 anos 
 

C Desenvolvimento: O projeto será realizado de segunda a sexta- feira no período da tarde das 13:30 

às 17:30. 

D Objetivo Geral:  
 Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para a empregabilidade e a 

inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 

E Atividades desenvolvidas 

 Eixo Habilidade Básica de Gestão:  trabalhar o projeto de vida abordando três fases de 

desenvolvimento: Passado, presente e futuro. Desenvolver a comunicação oral e escrita por meio de  

atividades de expressão oral, redação, pesquisa de campo, vícios de linguagem, interpretação de 

texto, leitura, coesão e coerência e vocabulário. 

 Eixo Trabalho: Aulas de Informática com Power point, Excel, currículos e e-mails. Letramento 

numérico abordando as quatro operações básicas, porcentagem, medidas e proporções, equações, 

gráficos e raciocínio lógico. Rotinas de escritório e mundo do trabalho com técnicas de recepção, 

organização de documento comercial e arquivos, organograma, programa 8S, fluxo de caixa, 

participaram de uma simulação de processo seletivo, entrevista de emprego e dinâmica. 

Atendimento ao cliente, onde serão trabalhados Script, comportamento e ética profissional. 

 Eixo Cultural: Aulas de teatro, onde  os jovens irão trabalhar com Dramatizações, exercícios de  

corpo e espaço, dinâmicas, exercícios de corpo e voz, expressão corporal, exercícios de 

improvisação, exercícios de movimento, jogos teatrais, passeios culturais. Comunicação oral, onde  

os jovem  irão trabalhar com Jogos de corpo,  voz e entonação para melhorarem a comunicação 

oral. 

 
 

F Resultados  

 Profissionalização dos jovens, aumentando sua autoestima, autoconhecimento e melhoria da 

qualidade de vida. 

 Firmar parcerias com a iniciativa privada para a realização de recrutamentos e/ou processos 

seletivos. 

 Proporcionar aos jovens desenvolvimento auto-sustentável, de maneira a fazer com que 

sobrevivam com o rendimento de sua profissionalização. 

 Despertar o instinto empreendedor. 

 

 

 


