NOTÍCIA

Capacitação de Jovens – Diferencial para o Futuro
Quantas vezes você já parou para pensar sobre o amanhã? Qual caminho seguir? Que profissão escolher? E,
certamente, muitas dúvidas ficaram em você. Vivemos um momento em que precisamos nos preparar muito, tanto no
campo profissional, quanto pessoal para o ingresso no mercado de trabalho. Afinal, o mundo está aí, ao nosso redor, à
espera da nossa capacidade de absorver o que de melhor ele tem a nos oferecer.
Mas... oportunidades existem! E foi assim, depois de uma ampla pesquisa sobre as dificuldades de absorção de
jovens no mercado de trabalho, que o Programa Semeando Futuro proporcionou a Capacitação de Jovens para o Mercado
de Trabalho. Nos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016, 57 jovens entre 16 a 23 anos, inscreveramse para o Ciclo de Capacitação oferecido pelo programa.
Conscientes de que através do processo de formação profissional, as pessoas enriquecem seus conhecimentos,
desenvolvem as suas capacidades e melhoram as suas atitudes, esses jovens participaram de cinco encontros, onde
puderam vivenciar situações do seu dia a dia e das empresas. Desde o teste vocacional até o momento do aprendizado
de como se portar numa entrevista, os jovens demonstraram grande motivação para aprender, aprimorar e participar.
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O entusiasmo do grupo participando ativamente nas atividades, demonstra o interesse pelo conhecimento e a
preocupação com o futuro profissional. Escolher um caminho, um destino, não é fácil, mas é uma etapa fundamental, e
nada melhor para isso, do que colocar em ação os recursos adquiridos no ciclo de capacitação: como trabalhar em equipe,
atuação nas resoluções de conflitos, o comportamento no ambiente de trabalho, a elaboração de um currículo, a
preparação para a entrevista, são diferenciais que esses jovens terão para apresentar às empresas quando participarem
de um processo seletivo.
Os encontros aconteceram nos turnos da manhã, tarde e noite e o fechamento do ciclo ocorreu no Balneário das
Extremosas, num ambiente festivo, e onde puderam participar de dinâmicas e terem a oportunidade de colocar seus
depoimentos sobre o que trouxe de diferente e o que acrescentará na vida de cada um esse momento vivido. Nem sempre
temos as respostas para as nossas
perguntas,
nem
sempre
entendemos o porquê e o sentido
que as coisas têm. Mas o importante
é não desistir! Em algum momento
compreenderemos que os passos
dados foram importantes para
atingir os nossos objetivos.
E, esses 47 jovens que se
formaram na capacitação oferecida
pelo Programa Semeando Futuro,
com certeza, saberão reconhecer
que os degraus subidos foram
necessários para alcançar o sucesso!
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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: http://www.globalcommunitiesbrasil.org

21/06/2016

