HISTÓRIA DE SUCESSO

Jovens Preparando-se para o Mercado de Trabalho
Ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016, um grupo de 57 jovens, de Horizontina, entre 16 e
23 anos, deram início a uma nova etapa do ciclo de capacitações oferecido pelo programa Semeando o Futuro. O grande
objetivo da capacitação era o de aperfeiçoar as habilidades para o mercado de trabalho.
Baseada em uma ampla pesquisa realizada no ano de 2015, onde foi apontado que uma das principais dificuldades de
absorção dos jovens no mercado de trabalho eram as questões comportamentais, o treinamento focou justamente em tais
questões. Trabalhando de forma prática, os jovens foram aperfeiçoados nas práticas de trabalho em equipe, resolução de
conflitos, como se portar no ambiente de trabalho e também em como fazer um currículo e se preparar para entrevistas.
Ao longo de cinco encontros, os jovens foram vivenciando situações do dia a dia na vida e das empresas a fim de se tornarem
profissionais e pessoas mais preparadas, mais capacitadas para enfrentar as dificuldades vividas diariamente. Desde o
primeiro momento, nos encontros pré-capacitação, onde foram mapeadas as habilidades vocacionais, os jovens
demonstraram grande motivação para participar, viver e aprender.
Essa motivação fica mais clara ao analisarmos os resultados obtidos com a capacitação. Entre os participantes, destacou-se
Josiane, uma jovem motivada a aprender e preparar-se para a sua inserção ao mercado de trabalho.
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“A participação na capacitação de mercado de trabalho
organizado pela Global Communities me ajudou muito,
esclareceu dúvidas e me fez pensar em várias situações
que mesmo não tendo experiências nesse meio tenho
certeza que agora teria mais facilidade, me sinto muito
mais preparada para me inserir no mercado de trabalho.
As atividades e simulações eram divertidas e nos fez
refletir diversas situações para poder resolver, fazendo
o grupo pensar como seria no ambiente de uma
empresa” — Josiane da Rosa, jovem participante.

Resultados da
Capacitação do
Mercado de
Trabalho

O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e instituições locais
para que juntos tenham maior autonomia em busca de melhores condições socioeconômicas. Este programa de
três anos veio em parceria entre a Fundação John Deere e Global Communities.
Leia mais: www.globalcommunitiesbrasil.org
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