
Educação de Valor
para o Trabalho
 



Quem Somos

 O CRESCER é uma Organização Socioeducacional,
sem fins lucrativos, que atua há mais de 34 anos
no mercado por meio do Programa Social
Educação Pessoal, Profissional e Humanista,
atuando na formação, desenvolvimento e inserção
de jovens no Mercado de Trabalho. 

Mais de 10.000 jovens formados

Colocação de mais de 70% dos
jovens no mercado de trabalho

Formação completa alinhada
às práticas do mercado 

Capacitação profissional
e consciência cidadã.



Valores

 Acreditar na formação de
cidadãos conscientes da
importância do seu papel para
atuar na construção e na
transformação da sociedade

Acreditar no ser humano e na sua
capacidade de se transformar e
transformar o mundo; 

Proporcionar um ambiente favorável
para acolher a comunidade com
respeito, dedicação e dignidade;

Respeitar as diferenças, valorizar a
diversidade cultural e ter apreço à
tolerância;



O Mercado

 Em um mundo cada vez mais volátil, temos um
grande comprometimento com o aumento da
qualificação e a adequação às rápidas
mudanças exigidas pelo mercado.
 
Investimos nas competências necessárias para
que nossos alunos atuem de forma mais ágil e
responsável dentro das organizações, nutrindo
sempre a capacidade de aprendizagem e a sua
relevância.

Diversificação

Agilidade

Capacidade de Aprendizagem

Inteligência Emocional

Flexibilidade



No curso de formação/qualificação para o
trabalho são ministradas aulas/ oficinas
diversas incluindo temas como Informática,
Comunicação,  Saúde e Meio Ambiente,
Empreendedorismo, Educação Financeira e
Marketing Pessoal, contribuindo para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional. 
 
As aulas são divididas em módulos de
Técnicas Profissionais e Relações Humanas,
proporcionando o contato dos jovens com o
mercado de trabalho e o despertando para o
seu papel na sociedade.

Nossos Cursos

 

Técnicas Profissionais
Estrutura Organizacional da
Empresa, Perfil Profissional,
Marketing Pessoal,
Empreendedorismo, Liderança,
Trabalho em Equipe, outros

Relações Humanas
Sensibilização, Consciência
Social, Ética e Cidadania,
Participação e Engajamento, 
Desenvolvimento Humano,
Impacto Social, outros.



Programa de
Estágio
O curso de Educação Para o Trabalho
é oferecido gratuitamente aos jovens
durante 3,5 meses, perfazendo a
carga horária de 350 horas, com
encaminhamento para entrevistas em
Empresas Parceiras somente após a
formação.

Contrato com duração máxima de 24 meses,
confeccionado pelo Crescer, sem vínculo empregatício.
 
Jornada diária de trabalho de no máximo 6 horas (Lei
11788).
 
O Compromisso de Colaboração em Programa Social de
Trabalho Educativo contempla a Lei 8069 (ECA) Art. 68 da
Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes – LDB).
 
Acompanhamento mensal  (1 reunião por mês, com
duração de 3 horas,  para avaliação das atividades
exercidas e orientações sobre o mercado de trabalho).
 
Repasse direto para o jovem ou para o Crescer do VT e VR
ou local apropriado para sua refeição.

Características do Programa



Vínculo empregatício por prazo determinado.
 
Flexibilização na contratação: variação de salário
conforme o mínimo ou piso da categoria, recolhimento
de 2% de FGTS, não há necessidade de aviso prévio,
nem multa rescisória.
 
Tarefas práticas na empresa e parte teórica na entidade
certificadora (CRESCER).
 
Preenchimento da Cota do Aprendiz, de acordo com a
lei, calculada sobre o total de empregados.
 
Jovens entre 14 a 24 anos matriculados em curso de
aprendizagem.
 
Carga horária de atividades diárias é de 6 horas.

Programa
Jovem Aprendiz

O curso atende ao Programa de
Aprendizagem Profissional, fundamentado
na CLT e regulamentado pela Lei 10097/00,
o Decreto 5598/05 e a Portaria 723/12,
validado sob o nº 33424 do MTE e demais
disposições legais e regulamentares que
regem o trabalho do Aprendiz.

Características do Programa



Construindo
Valores

 
Prato Verde
Sustentável
Tem como objetivo promover a
qualidade alimentar da população de
baixa renda através da conscientização
do consumo alimentar e da construção
de uma horta comunitária, cuidada
pelos próprios alunos do CRESCER.

Pacto Global
O CRESCER é signatário do Pacto Global
em apoio aos dez princípios sobre direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção. Estamos
comprometidos em tornar o Pacto Global
e seus princípios como cultura no
CRESCER, assim como envolvermos os
jovens e colaboradores em projetos
cooperativos que promovam os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. .

Semana de
Empreendedorismo
Aplicação do curso Crescendo e
Empreendendo do Sebrae e
oficinas de Empreendedorismo da
Associação Comercial na grade
curricular das turmas do Crescer,
permitindo o desenvolvimento do
pensamento crítico, da iniciativa e
da autonomia. 

Brechó Solidário
Tem como objetivo integrar os alunos,
comunidade, coletivos e produtores
culturais por meio da arrecadação de
roupas e acessórios e oficinas na área
da moda visando oferecer espaço para
as produções locais.



Mentoria

 

 
Possuímos parceria com diversas
organizações renomadas que nos
oferecem suporte no desenvolvimento e
aplicação de projetos e conteúdo,
mentoria para os alunos e oficinas
diversas como Gestão Financeira,
Empreendedorismo e Elaboração de
Planos de Negócio.

Crescendo e
Empreendendo
Tem como finalidade ajudar a
compreender como o empreendedorismo
se manifesta na vida, no mundo do
trabalho e dos negócios e ajudar os
jovens a adotarem atitudes
empreendedoras na condução da sua
vida

Fábrica de Negócios
Tem como intuito apoiar os primeiros
passos da jornada empreendedora
por meio de uma programação
composta por workshops, oficinas,
palestras e mentorias.



Inovação

  Estação Hack 
from Facebook
Cursos gratuitos de programação
e desenvolvimento de aplicativos,
inovação e preparação para o
mercado de trabalho.

Projetos e Eventos
Atividades regulares como palestras e
dinâmicas voltadas para educação
empreendedora e propósito
desenvolvidas por especialistas e em
parceria com grandes organizações.



 
Parceria com instituições para palestras sobre temas relevantes para a
juventude, proferidas por executivos/gestores da empresa contratante.

Valores Compartilhados
Formação do jovem antes da contratação

Assertividade na contratação por meio
identificação do perfil da vaga e seleção.

Acompanhamento durante todo o processo de
contratação, com informativos regulares para os
contratantes. 

Responsabilidade pelo jovem nos aspectos
comportamentais e de desempenho durante o período de
contratação. 



 Facilidade
Condução de processo seletivo / dinâmica de seleção na
empresa ou no CRESCER, de acordo com a necessidade
da empresa.

Documentação facilitada (contrato, formulário de avaliação de
desempenho, declarações e outras necessidades).

Treinamento para gestores – agendamento de  palestras e
orientações .

Acompanhamento do processo de reposição de estagiário.



Nossos Clientes

 

 
Preparamos os jovens para atender as mais
variadas demandas de diferentes tipos de
empresas, complementando os estudos de
formação com aulas práticas e vivências
profissionais.
 
Temos programas voltados para demandas
específicas, proporcionando assim uma
melhor qualificação e absorção pelo mercado.



Contato
 

crescerrotary

crescerrotary

renatasantos@crescerrotary.com

crescerrotary.org.br


