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EDITAL SEJUV – 05/2017 – PROGRAMA QUALIFICA JOVEM
A Prefeitura Municipal de Pedreiras por intermédio da Secretaria Municipal de
Juventude – SEJUV, faz saber que estarão abertas as inscrições para os cursos
profissionalizantes do Programa Qualifica Jovem.
1. SOBRE O PROGRAMA QUALIFICA JOVEM
1.1 O Programa Qualifica Jovem é uma ação de iniciativa da Prefeitura Municipal de
Pedreiras por intermédio da Secretaria Municipal de Juventude – SEJUV, que tem
por finalidade de prover a formação profissional inicial, a capacitação e a
qualificação da juventude pedreirense para inserção no mercado de trabalho ou
para a progressão profissional.
1.2 O público-alvo prioritário do Programa são os jovens pedreirenses, na faixa etária
de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, residentes no município de Pedreiras.
2. DOS OBJETIVOS
2.1 São objetivos do Programa Qualifica Jovem:
a) Formação profissional, cultural e cidadã dos/as jovens pedreirenses;
b) Aumento da probabilidade de obtenção de emprego e;
c) Elevação da probabilidade de permanência no mercado de trabalho.
3. DAS INSCRIÇOES
3.1 O Jovem, antes de fazer sua inscrição, deverá ler atentamente este Edital.
3.2 As inscrições serão efetuadas no período de 20 a 24 de novembro de 2017, no
horário das 8h00min às 14h00min, na Secretaria Municipal de Juventude de
Pedreiras.
3.3 No ato da inscrição deverá ser realizado a doação de dois (02) quilos de
alimentos não-perecíveis, que serão destinados a Instituições filantrópicas do
município de Pedreiras – MA.
3.4 É obrigatório a apresentação do documento de identidade original (RG), CPF, e
comprovante de residência.
4. DOS CURSOS
4.1 Serão oferecidos uma (01) turma de cada curso a seguir, com a capacidade para
cinquenta (50) alunos por turma:

a) Curso de Agente Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 08h00
às 11h30min, com duração de 25h;
b) Curso de Empreendedorismo, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às
11h30mim, com duração de 25h;
c) Curso Easy English School (Escola de Inglês Fácil), de segunda a sextafeira (exceto às quarta-feira), das 19h00 às 22h00min, com duração de
50h;
d) Curso Comunicação, Oratória e Técnicas Vocais, de segunda a sextafeira, das 14h00min às 17h00min com duração de 20h.
4.2 Os cursos serão ministrados no período de 27 de novembro a 08 de dezembro
de 2017.
5. DO ESTÁGIO VIVÊNCIA
5.1 O Estágio Vivência é uma etapa de aprendizagem prática, com duração total de
30h, sendo, 3h horas diárias de estágio, com início no dia 11 e termino no dia 22 de
dezembro.
5.2 O Estágio Vivência é uma oportunidade de experimentação da rotina de
trabalho e uma possiblidade de evidenciar talentos e aptidões profissionais, com vistas a
facilitar a inserção no mercado de trabalho.
5.3 O Estágio Vivência será realizado em Entidades Públicas e Privadas do Município
de Pedreiras sob o acompanhamento e supervisão da Secretaria Municipal de Juventude.
5.4 O Estágio Vivência é uma etapa de aprendizagem facultativa ao jovem
participante do Programa Qualifica Jovem, sendo assim uma experiência nãoremunerada e sem configuração de vínculo empregatício com a Administração Pública
Municipal ou com o Órgão e/ou Empresa receptora do(a) Estagiário(a).
5.5 Poderão participar do Estágio Vivência:
a) Jovens a partir de 16 anos de idade (desde que devidamente autorizados
pelos pais ou responsáveis legais);
b) Jovens

participantes

do

Programa

Qualifica

Jovem

(inclusive

os

participantes das etapas realizadas nos Povoados Pacas e Vila Santa Luzia).
5.6 Condições para participar do Estágio Vivência:
a) Manifestar interesse no ato de inscrição no Programa Qualifica Jovem;
b) Ser selecionado em Processo Seletivo realizado durante a execução dos
respectivos cursos.
6.DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Todos os participantes do Programa Qualifica Jovem, receberão gratuitamente o
material didático que será utilizado durante o curso.
6.2 Todos os participantes do Programa Qualifica Jovem, receberão de forma
gratuita, ao termino do curso, a certificação com a carga horaria respectiva a cada
curso de acordo com a alínea 4.1.
6.3 Todos os participantes do Estágio Vivencia do Programa Qualifica Jovem,
receberão de forma gratuita, ao termino do curso, a certificação com a carga
horaria respectiva de acordo com a alínea 5.1.

6.4 Para receber a certificação o participante deverá ter frequentado pelo menos 75%
das aulas do curso escolhido no ato da inscrição.
6.5 Para receber a certificação o participante do Estágio Vivencia do Programa
Qualifica Jovem deverá ter frequentado pelo menos 75% da atividade de Estágio.
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Juventude –
SEJUV.
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