Aux. Administrativo e Logística
Aux. De Jardinagem e Paisagismo

Aux. De Cozinha
Aux. De Padaria e Confeitaria

RESULTADOS

585 vagas disponibilizadas
2914 candidatos
513 jovens concluíram os cursos
A taxa de aproveitamento é de 91% de concluintes em
relação ao número de vagas oferecidas. Esse resultado
foi obtido em grande parte pelas medidas adotadas no
processo seletivo e nas atividades pedagógicas.

Em 2016, o processo seletivo na
Ser Cidadão tem sido de responsabilidade do Serviço Social em parceria com a
psicologia e a pedagogia. Desta forma
pudemos receber os jovens tendo pensado em suas necessidades nas diversas
dimensões: pessoal, social e educacional.
Nos últimos dois anos tivemos a
preocupação de fortalecer os vínculos
com a rede sócio assistencial tanto da
região central do Rio de Janeiro quanto
da zona oeste. São instituições que tem
o objetivo de atender adolescentes e jovens dentro do perfil desejado pela Ser
Cidadão, em vulnerabilidade e/ou risco
social, ou seja, jovens e adolescentes
em conflito com a lei, ex-reclusos, em
processo de recuperação de drogadição,
abrigados, com laços familiares fragilizados ou completamente rompidos e pessoas com deficiência física, motora e
mental

Aprovações | Pré Vest
Resultado final da turma 2015

11 aprovados no vestibular da
PUC Rio 2017

34 | 45% dos
Jovens empregados em 2015
75 alunos que concluíram o projeto
Aprovados:

75%

Empregabilidade
56 empresas conveniadas com o Serviço Social
para encaminhamento de jovens

Jovens empregados em 2015

75%
Letícia Barbosa Silva, de 17 anos, do Auxiliar de Jardinagem e Paisagismo, veio em busca
de aprimoramento profissional, e com a ajuda do
desenvolvimento e acompanhamento pessoal,
conseguiu uma vaga de estágio em uma rede de

telecomunicação.
“A minha expectativa era que eu aprimorasse
meu conhecimento, pudesse aprender mais coisas para uma futura entrevista de emprego, até
em um futuro trabalho que conseguisse e pudesse ter mais conhecimento. ”

Participação da família
O aluno de Auxiliar de Cozinha Matheus Guape, de 24 anos veio à reunião de responsáveis com sua mãe, a dona Maria Lucia, Matheus tem transtornos mentais,
mas isso não prejudica sua aprendizagem. Dona Maria sempre procurou inserir o
filho em atividades que contribuíssem para o seu desenvolvimento, e viu na SerCidadão uma ótima chance de inseri-lo no mercado de trabalho.
“Sou mãe do Matheus, ele é um garoto especial, especial para mim e para
Deus. Quando fiz a inscrição dele na SerCidadão, a princípio, fiquei preocupada
se ele seria selecionado, ele é um menino caseiro e com poucos colegas, e com o
curso ele começou a sair mais e ter novas amizades. Antes eu trazia e buscava
ele do curso, agora ele quer ser mais independente e quando eu vejo, ele já está
chegando em casa, sozinho.
Fiquei maravilhada e muito feliz quando ele foi selecionado [..] a gente fica feliz
em ver o nosso filho fazendo novas amizades, e se saindo muito bem. Creio que
um dia ele vai arrumar um emprego e sair para trabalhar, estou muito feliz que
o meu garoto vai poder “Ser um Cidadão”.

Vivências práticas
A prática profissional do projeto de jardinagem
vem ocorrendo nos jardins da SerCidadão.

Aux. Adm. Visitou a sede do conselho de administração e participaram de um
bate-papo sobre o mercado de trabalho na área.

Vivências práticas
Jovens da Gastronomia aplicando os conhecimentos da oficina
de segurança alimentar

SIRHA— feira do mercado gastronômico,
onde puderem conhecer profissionais e
novos possibilidades de atuação profissional no mercado de trabalho.

Circulação pela cidade

Circulação pela cidade

“Todas as atividades me ajudaram muito, mas posso dizer que o rio que te quero bem, foi
um destaque para mim, pois tive a oportunidade de conhecer lugares que sempre quis ir e
todos os passeios foram superdivertidos.” Isac Parreira—Aux. De Padaria e Confeitaria

Projeto de Vida

Maxwell Ramos Valencio de 23 anos, faz o curso de Auxiliar de Padaria e Confeitaria, ele tem o sonho de fazer a faculdade de
Educação física, usando os conhecimentos aprendidos no curso, como o salgadinho, para criar renda e pagar o curso. Ao entrar na SerCidadão;
“Eu esperava só um diploma, só que aqui eu aprendi que eu posso ter muito mais do que apenas um diploma em todos os
sentidos da vida [...] não é só uma capacitação, aqui mais do que a capacitação, você aprende a desenvolver aquela visão
que estava fechada, a SerCidadão nos ajudou a ampliar essa visão. ”

Encontrão de ex-alunos

116 ex-alunos
participaram do evento

40 jovens tem entre 15 e 17 anos
68 jovens entre 18 e 29 anos
08 adultos acima de 30 anos
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