
PROJETO VOLUNTÁRIO – FATEC JABOTICABAL 

 

I – NOME DO PROJETO SOCIAL 

Projeto VOCÊ É SUA MARKA – Roda de Conversa: Bem-Vindo ao 

Mercado de Trabalho 

 

 

II – INTRODUÇÃO 

 Pensando no quanto é difícil se preparar, tanto fisicamente quanto emocionalmente para uma vaga de 

emprego, este projeto é para os jovens que estão começando seu ingresso no mercado de trabalho. 

 Em formato dinâmico e oficinas como “roda de conversa”, o intuito é auxiliar e trazer dicas e 

informações profissionais sobre comportamento, currículo, postura, entre outros. 

 Projeto conta com uma equipe de voluntários que passarão por etapas de aprendizado dos temas, 

buscar informações de RH e todo conteúdo que será aplicado. Após isso, abriremos a comunidade para jovens 

de 16 a 20 anos inscrições, para realizar durante uma semana no período da tarde, onde os voluntários serão 

instrutores. 

 *Este projeto está sendo iniciado para fins acadêmicos, tendo sucesso nos próximos semestres será 

adaptado para ser utilizado como estágio. 

Projeto idealizado por Valeria (Comunicação Fatec) e Raíssa (Estagiária e Membro DAFJ) com docentes e 

profissionais colaboradores em informações. 

 

 

III – OBJETIVOS GERAIS 

• Dar dicas e informações de RH para elaboração de um currículo; 

• Orientar sobre postura, comportamento e vestuário para entrevistas de emprego; 

• Dar dicas de como controlar a ansiedade, nervoso e se manter seguro; 

• Informar sobre perfis de redes sociais. 

 

 

IV - METODOLOGIA 

 Voluntários terão que realizar pesquisa em campo com profissionais administrativos (Docentes, 

Empresas e RH) para elaboração dos conteúdos a serem trabalhados. 

 Desenvolver o conteúdo que será aplicado nas oficinas Roda de Conversa: Bem-Vindo ao Mercado de 

Trabalho. 

 Será aberto inscrições para jovens em busca do primeiro emprego ou iniciantes – Idade entre 16 e 20 

anos. 

 Turma será montada com 20 alunos e as oficinas divididas em 3 dias no período da tarde. 

 Encontros ou ações fora da unidade precisam ser comunicadas para ver se é necessário algum 

procedimento ou autorização, para que toda atividade seja feita de maneira correta. 

 Oficina – Previsão: 13/06 até 15/06 período da tarde das 14h até 17h com 20 minutos de intervalo. 

 Carga horária equivalente para certificação – 48h 



 

 

 

V – CONTEÚDO ABORDADO 

 

 Montagem de Currículo: orientações de como elaborar um currículo. 

 Dicas de Entrevista: dicas sobre postura, vestuário, dicção e táticas para ajudar a controlar o nervosismo. 

 Redes Sociais: como apresentar os perfis nas redes sociais tendo em vista que muitas empresas 

observam nossas redes durante a contratação. 

 

 

V  – PREVISÃO DE CRONOGRAMA (para projeto de 1º e de 2º SEMESTRE) 

DATA DESCRIÇÃO HORAS 

Maio Inscrições para 

Voluntários 

00 

Maio Preparação dos 

Voluntários 

22h 

Junho Preparação 16h 

Junho 

 

Oficina 10h 

DATA DESCRIÇÃO HORAS 

Setembro Inscrições para 

Voluntários 

00 

Setembro Preparação dos 

Voluntários 

22h 

Outubro Preparação 16h 

Outubro 

 

Oficina 10h 

 

VI –  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Trabalho totalmente voluntário, não prevê remunerações, aluno se inscreve como trabalho voluntário 

(recebendo certificado de participação/trabalho voluntário) ou estágio voluntário (seguindo as 

normas/etapas para disciplina estágio supervisionado consultando o Supervisor de Estágio de seu curso 

e entregando documentos e relatórios solicitados). 

 Alunos precisam ter assinado Autorização do Uso de Imagem/Voz da Comunicação para exposição de 

suas imagens/voz/vídeos nas mídias da Fatec Jaboticabal e para caso também seja divulgada em mídias 

externas em nome da unidade. Para também levar a autoria nos projetos. 

 

 

VI – RECURSOS  

  Computadores da Fatec para realização de pesquisa 

  Espaço da Fatec caso seja necessária alguma reunião 

  Membro do DAFJ, Docente e Comunicação (Suporte e Apoio de Organização) 

 

 Caso, futuramente, seja necessário outros materiais, solicitar com 20 dias de antecedência para ver 

disponibilidade e possibilidade. 


