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Tópico de Interesse:  

Experiência de Inclusão Digital nas Comunidades. 

 

Descrição:  

O trabalho de inclusão através da educação técnico-profissional desenvolvido pela 

unidade PROCERGS, dá-se por meio da contratação de um sistema de franquia social 

da Fundação Projeto Pescar. Neste contexto, a Unidade PROCERGS implanta o Curso 

Iniciação Profissional a Serviços de Informática junto a jovens em situação de 

vulnerabilidade social, buscando contribuir no seu desenvolvimento, social e intelectual 

e capacitação profissional.  

O programa atende jovens de 16 a 19 anos, que estejam cursando ensino médio em 

escola pública, ou médio completo, com renda familiar de até meio salário mínimo por 

pessoa da família; que reside, preferencialmente, na zona sul e que não tenha tido 

experiência profissional. Os jovens participam de processo seletivo (testes de 

conhecimentos, dinâmicas de grupo e visita domiciliar) e torna-se Menor Aprendiz na 

nossa empresa. 

 Desde 2006, 119 jovens já se formaram no Projeto Pescar da PROCERGS. Atualmente 

as turmas são formadas por 22 jovens, e os desligamentos são evitados através de 

trabalho com pais e escolas, mas estão relacionados à quebra de cláusulas nos contratos 

de trabalho, cujos índices não ultrapassam 5% 

Durante um ano, os jovens desenvolvem suas atividades no turno da tarde (4hs/dia) com 

um currículo que conta com 1140 horas/aula, sendo 60% das horas destinadas à 

formação pessoal e comportamental, e 40% das horas destinadas à formação técnica. As 

aulas da área humana visam o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos alunos, e 

tratam de família, saúde, direito, cidadania, empreendedorismo, meio ambiente e 

ecologia. As aulas técnicas tratam de sistemas operacionais, pacote office, internet, 

redes sociais, HTML, tratamento de imagens, correio eletrônico e criação de sites. 

A partir de 2011, o curso passou a ser de iniciação profissional em informática com 

ênfase em Web Design. Nos anos anteriores a ênfase era em Help Desk.  

No final do programa, os alunos são encaminhados para o mercado de trabalho para 

terem sua primeira experiência profissional. O Projeto trabalha com a meta de 100% de 

colocação profissional, seja através de vagas de estágio ou efetiva. Alguns resultados de 

empregabilidade durante esse período:  



2006: 64,28% 

2007: 100% 

2008: 100% 

2009: 100% 

2010: 65% 

2011: 70% 

 

Objetivos:  

A implantação do Projeto Pescar - Unidade Procergs  tem como objetivo auxiliar na 

educação e formação integral de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

Para o painel objetiva-se apresentar a experiência da unidade PROCERGS na formação 

desses jovens através da educação técnico-profissional metódica. 




