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“Compromisso, dedicação, 
transparência, 

responsabilidade social, 
cooperação, ética, 

valorização e respeito às 
pessoas”.

MISSÃO
“Ser uma referência no 

nordeste em capacitação de 
jovens profissionais, 

contribuindo para a formação 
de cidadãos conscientes de 

seu papel social”.

VISÃO
Capacitar e inserir jovens no 

mercado de trabalho, 
minimizando o risco social e 
proporcionando a inclusão 

social contribuindo para uma 
sociedade mais justa e 

igualitária”.

VALORES

O Relatório de Atividades que agora tem em mãos, apresenta as ações do 
iJOVEM em diferentes áreas de atuação no ano de 2018.  Tem-se como destaque, 
a ampliação do número de jovens atendidos, das equipes de trabalho e 
estruturas, incremento da empregabilidade e renda que contribuíram direta e 
indiretamente para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e jovens, 
seus familiares e da comunidade em geral.

Boa Leitura.
 

Marliete Santana Clodomiro, 
Valéria Cardoso Gomes Mota e 
Lia de Castro Melo Andrade

SUPLENTE

Roque Evangelista Barbosa
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Maria da Conceição Andrade

1º SECRETÁRIO(A)
Maria do Socorro Falcão Cavalcante

2º SECRETÁRIO
Francisco Emerson Andrade Silva

CONSELHO FISCAL

FUNDADOR

Luiz de Melo Andrade Filho
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Em 2012, O Instituto para Qualificação e Inserção Profissional - IJOVEM foi fundado em 
Fortaleza-Ce, com a finalidade de contribuir para a inserção de adolescentes e jovens com 
idade entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Uma das primeiras medidas foi firmar 
parcerias com o setor público e privado, gerando as oportunidades de trabalho para os jovens 
e auxiliando de forma diferenciada nossos parceiros no cumprimento de suas cotas no 
Programa de Aprendizagem. No mesmo ano, o presidente Fundador do IJOVEM, Luiz de Melo 
Andrade Filho, assinou os primeiros convênios e foi iniciada a primeira turma de 
Aprendizagem em Auxiliar Administrativo.

Passados Seis anos, O IJOVEM ampliou sua área de atuação, e hoje contamos com filiais em 
Maracanaú, Sobral, Pacatuba no Estado do Ceará, além de atuar em Natal no Rio Grande do 
Norte, João Pessoa e Campina Grande na Paraíba, estando previsto o início das atividades da 
filial em Teresina em 2019. Em parceria e com o apoio do grupo MRH, contamos com 
excelente estrutura física, salas amplas, climatizadas E equipadas com recursos audiovisuais 
necessários a uma formação de qualidade, biblioteca, laboratórios de informática, salas de 
estudo, área de convivência, estacionamento e instalações adaptadas para PCD’s.

Focados na inclusão social e na busca constante de ampliação de oportunidades para jovens e 
estudantes, iniciamos em 2017 nosso programa de Estágio, que se consolidou no mercado em 
2018. Neste ano encetamos o IJOVEM empregador em parceira com grandes empresas, nas 
quais somos entidades além certificadoras, empregadoras. Atividade essa, que estamos tendo 
grande ascenção. 

Nosso propósito de trabalhar de forma conjunta o desenvolvimento do jovem nos faz investir 
continuamente em nossa equipe profissional, o que a qualifica para desenvolvimento e 
acompanhamento de nossos programas de Aprendizagem e Estágio, contribuindo na 
formação de jovens cidadãos conscientes de seu papel no crescimento do Brasil.Esse 
compromisso nos leva a ser a Instituição eleita como membro e representante das entidades 
sem fins lucrativos na Direção Colegiada do Fórum Cearense de Aprendizagem Profissional.

Nossas ações são pautadas pela transparência, ética e eficiência, o que nos propiciou  
crescimento, visibilidade e respeito ao longos dos anos. Mas acima de tudo nos alegra termos 
contribuído para a melhoria na qualidade de vida de milhares de adolescentes e jovens ao 
propiciar-lhes oportunidade de crescimento e fonte de renda, ferramentas que poderão 
ajudá-los a sair da condição de vulnerabilidade social.

FAZENDO HISTÓRIA
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Palavras da Presidente

        Criado a partir do sonho de nosso primeiro Presidente, Luiz de Melo Andrade Filho, 
de dar aos jovens a oportunidade do primeiro emprego, preparando-os para trilhar um 
caminho digno, esse ano completamos 7 anos de atuação e temos muito a comemorar, 
já são quase 5.000 jovens inseridos no mercado de trabalho pelo programa de 
Aprendizagem e um número crescente de oportunidades de Estágio.

Atuando em diversos municípios do Estado de Ceará, como Fortaleza,  Sobral,  
Maracanaú, Pacatuba, e em algumas capitais do Nordeste como Natal, João Pessoa, 
Teresina e em Campina Grande, na Paraíba, chegamos atualmente a marca de quase 
2.000 jovens nos nossos cursos nas áreas de administração, Varejo, logística e 
Produção e mais de 300 empresas empregadoras. 

Nossa atuação hoje não se limita ao programa de Jovens Aprendizes, possuímos 
também através do IJOVEM um Programa de Estágio para estudantes de Ensino 
Técnico e Superior.

Contamos com um time de profissionais experientes que busca trabalhar com 
metodologia inovadora para tornar a capacitação dos jovens prática e aplicável nas 
empresas em que atuam. Além disso, disponibilizamos uma equipe de apoio às 
empresas empregadoras que permite segurança nas informações e acompanhamento 
de cada jovem participante nos dois programas.

Nos orgulhamos do caminho já percorrido, mas ainda temos muito a trilhar. O IJOVEM 
nos inspira e nos desafia dia a dia. Temos a certeza de que estamos no caminho certo e 
contaremos com o apoio de todos para que esse projeto se destaque mais e mais, 
contribuindo de forma significativa para o bem da sociedade. 

                                                 Iara De Castro Melo Andrade Leite
                                                       Presidente do iJOVEM

 É uma grata satisfação apresentar os frutos do trabalho do IJOVEM a 
todos                        os nossos clientes, fornecedores, parceiros, Órgãos 
Reguladores e comunidade em geral.



ÉTICA

“A ética é um conjunto de princípios assimilados pelos 

dirigentes e todos os seus colaboradores que devem ser 

refletidos nas atitudes das pessoas”.

Esta norma do iJOVEM manterá sempre meios  de conscientizar e 
sensibilizar o corpo social desde a direção ao mais simples dos colaboradores 
quanto ao respeito às leis, conflitos de interesses, transparência nas 
comunicações internas, proteção ao patrimônio da instituição, oferecendo 
denúncias contra práticas de suborno e corrupção em geral.

Os aspectos éticos abrangem o processo de contratação, desenvolvimento profissional, 
lealdade entre os funcionários, respeito entre os chefes e subordinados, comportamento da empresa 
nas demissões, propriedade da informação, assédio profissional, assédio sexual, alcoolismo, uso de 
drogas, respeito às diferenças, saúde segurança, entretenimento, entre outros.

A relação do iJOVEM com as empresas conveniadas deverá sempre se pautar pelo 
respeito às cláusulas do convênio em relação aos aspectos legais e satisfação na prestação dos 
serviços. De outro lado, o iJOVEM selecionará com equidade, baseado nas qualificações necessárias, 
os jovens candidatos a aprendizes. Os receberá e os integrará nos cursos de qualificação. É exigido 
dos professores relacionamento proativo em clima de incentivo à boa convivência e aprendizado de 
modo a facilitar e motivar o desenvolvimento na carreira.

Aos jovens aprendizes se estimula comportamento ético quanto a postura profissional na 
empresa em relação aos aspectos éticos acima abordados, através de debates e discussão em grupo 
com o objetivo de conscientizar comportamento e postura ética. Orienta-se a obedecer às normas, 
políticas e procedimentos da empresa onde exercem atividades práticas de trabalho no primeiro 
emprego. Oferecemos treinamento técnico e comportamento ético para formação profissional e cidadã 
dos aprendizes e do nosso corpo social. Buscamos e vivenciamos ambiente de harmonia, ordem, 
transparência em lastro decorrente de olhar o cumprimento entre nossos colaboradores, seja no nível 
da gestão, nível técnico, professores, administrativo e operacional. 

Educação e ética vem do berço, mas deve pertencer a convivência em todos os 
ambientes. Em casa, na empresa, com clientes, com alunos aprendizes, com fornecedores e com todos 
do grupo social ao seu redor. Estamos em processo de sensibilização e conscientização de toda a 
nossa equipe para um clima organizacional em que esteja presente uma postura ética como fator 
próprio assimilado e valorizado no iJOVEM.

                                                 LUIZ DE MELO ANDRADE FILHO
                                                Presidente Fundador do iJOVEM

Palavras do Fundador



      NOSSA ESTRUTURA Matriz

Em 2018, ampliamos nosso atendimento aos jovens e sua inserção profissional no mundo do 
trabalho, estendendo assim a zona de abrangência com abertura de filiais em Pacatuba-CE e 
Teresina- PI.

SALA ACOMPANHAMENTO

LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA

ACESSIBILIDADE

MATRIZ - FORTALEZA, 
R. Jacinto botelho, 1600, Patriolino Ribeiro

 BIBLIOTECA

SALA DE AULA                                        

  UNIDADES: SEDE E FILIAIS 
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       FILIAL MARACANAÚ

SALA DE AULA                                        

  UNIDADES: SEDE E FILIAIS 

ATENDIMENTO 
APRENDIZ E ESTÁGIO                                  

    FILIAL NATAL  E JOÃO PESSOA

RECEPÇÃO NATAL                                        

RECEPÇÃO JOÃO PESSOA                                        

 SALA DE AULA NATAL                                        FILIAL JOÃO PESSOA                                        

 SALA DE AULA                                        



CURSOS DE APRENDIZAGEM - IJOVEM
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Arco Ocupacional em Administração

Auxiliar de ProduçãoAuxiliar de Logística

Auxiliar de Telemarketing Auxiliar de Varejo

Arco Ocupacional em Turismo e Hospitalidade

Arco Ocupacional em Educação



EQUIPE TÉCNICA

Possuímos uma equipe de profissionais qualificados para propiciar aos aprendizes 
um programa de qualidade, novas metodologias de trabalho que considerem o 
desenvolvimento das competências e a preparação do jovem para desempenhar 
atividades profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes 
situações no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo torna-se um cidadão.

Contamos com equipe de apoio, responsável pela parte administrativa e suporte ao 
cliente e ao aprendiz.

Pedagogia Administração 
de RH

Psicologia

Tecnologia da 
Informação

Serviço 
Social

Economia

Psicologia
Organizacional

Metodologias 
Ativas da 
Educação

Marketing

Psicopedagogia
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ANÁLISE DOS DADOS E CRESCIMENTO DO iJOVEM EM 2018 - MATRIZ E FILIAIS.
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Crescimento de 38% no número convênios - empresa com relação a 2017

Aumento de 41% em números de oportunidades para aprendizes 
Ampliação do número  de turmas de formação
Manutenção do número de aprendizes efetivados ao término do contrato

Manutenção da qualidade dos processos seletivos e cursos de aprendizagem

Ampliação da equipe de trabalho em todas as áreas

Certificação de 384 aprendizes no ano de 2018 que concluíram a formação prática e
 teórica, destes:

254
Certificados 

Aux. Administrativo

67
Certificados 
Aux. Produção

36
Certificados 
Aux. Logística

27
Certificados 

Aux. Varejo

Aprendizes
➔ No ano de 2018, o IJOVEM celebrou a ampliação da abrangência do programa aprendiz – 

principal programa da instituição – com o início das ações em um novo município, Pacatuba no 
Ceará, e de sua consolidação nos outros  estados em que está presente. Por meio da capacitação 
de jovens e inserção em empresas parceiras principalmente nas áreas de administração, varejo, 
produção e logística. Nossa capacitação profissional possui metodologia teórica participativa e 
ativa, com uso de laboratório, biblioteca, auditório, salas de estudo e oficinas, o que 
proporciona um maior desenvolvimento no perfil profissional de nossos aprendizes. 
Promovemos ainda acompanhamento e assessoramento a empresa quanto ao desenvolvimento 
das competências  dos aprendizes.



EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DOS JOVENS 

Em sua atuação em todas as unidades IJOVEM, encerramos 2018:

   

      

      

⇪ 987 novos beneficiados com o 

programa.

 Oportunidades geradas nos anos de 2013 a 2018:

          ⇪ 4769 inseridos como jovem aprendiz

                  ⇪ 1503 jovens continuaram a ser capacitados como aprendizes;

                    ⇪ 32% do número total (1548 aprendizes) foram efetivados; 

⇪ Com convênios - 85 novas empresas;  

⇪ Captação de 438 vagas no ano.

  ⇪ 308 empresas parceiras        

www.ijovem.org.br

⇪ Reposição de 549 vagas no ano.



 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

O ano de 2018 trouxe muitos desafios que impactaram diretamente nas relações de 
trabalho e geração de emprego e renda, dentre momentos delicados, onde muitas 
famílias passaram por dificuldades financeiras, o iJOVEM orgulha-se de ter 
contribuído, com a movimentação da economia e trazendo os resultados seguintes:

 

   O gráfico abaixo, mostra o crescimento na geração de renda às famílias, desde 
2014 ao final de 2018.
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➢ 1503 Famílias foram beneficiadas;

➢ Valor médio gerado de:  R$ 5.803.636,00
 (Cinco Milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e trinta e seis reais).

➢ Geração de Emprego e Renda



Em 2018, ampliamos nossas atividades atendendo a 
demanda das empresas públicas e sociedades de 
economia mista que também estão obrigadas a 
contratar aprendizes, nesse caso, podendo-se optar 
pela contratação direta, hipótese em que deverão 
fazê-lo por processo seletivo divulgado por meio de 
edital ou, indiretamente, por meio das ESFL (art. 16 
do Decreto nº 5.598/05). Assim, O iJOVEM passou a 
atuar conforme objetiva seu estatuto não só como 
entidade certificadora, mas também como 
empregadora de aprendizes atendendo a grandes 
empresas em Fortaleza - CE, João Pessoa e Campina 
Grande-PB, ampliando em breve para atuação nos 
demais estados em que o IJOVEM atua.  

Inserção do Jovem ao mundo do 
trabalho. 

Emancipação da família dos 
adolescentes e jovens atendidos

Construção da identidade individual 
como processo resultante do 
conhecimento das características e 
habilidades pessoais.

Desenvolvimento do comportamento 
profissional para a conquista da 
empregabilidade e cidadania.

Considerar as referências éticas que 
contribuem para a efetiva mudança 
nas relações sociais, profissionais e 
sua cidadania.

CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PROMOVIDO PELO IJOVEM

Desenvolvimento do jovem como 
protagonista social, reconhecendo a 

sua importância na sociedade.

Promoção de ações sociais nas 
comunidades onde o IJOVEM está 

situado.
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AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES...



AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES iJOVEM

Em 2018, tivemos grande crescimento no número de parceiros no programa de estágio, inúmeras bolsas 
auxílio foram pagas a estudantes de ensino técnico e superior, fomentando nossa economia e 
proporcionando aos estudantes estagiários maior acesso às suas conquistas e maior êxito profissional, 
uma vez que é assim possível conciliar teoria e prática por meio das parceiras que o IJOVEM como 
agente realiza entre empresa e escola.

Vale ressaltar que o programa tem alto impacto social, especialmente para jovens em situação de 
vulnerabilidade ou em empregos que não oferecem perspectiva de crescimento. Assim é com satisfação 
que apresentamos os resultados de 2018: 

+ 180 empresas parceiras no programa de estágio;
+ mais de 850 oportunidades de estágio;
+ formação e acompanhamento sistemático das condições de 

regulamentação do estágio nas empresas parcerias;
+ capacitação dos estagiários em empresas com oficinas presenciais.

Relatório de Atividades 2018

+Aprendizado

inclusão de jovens
MAIOR

+ Formação



PROGRAMA DE ESTÁGIO -  iJOVEM

O IJOVEM criou em 2018 com empresas parceiras o programa de Estágio que objetiva 
proporcionar o desenvolvimento de competências alinhadas à identidade organizacional, 
proporcionar oportunidades de os estagiários ampliarem sua contribuição ao setor, ao negócio e a 
empresa, além de desenvolver visão sistêmica. O programa é composto de oficinas com temáticas 
voltadas ao novo mundo do trabalho como: Excelência no atendimento e comunicação Assertiva; 
Inteligência Emocional e Autorresponsabilidade na Carreira; Mindset: mudança de Modelos 
Mentais; Atitude Empreendedora; Masp e outros temas de acordo com cada negócio ou 
necessidade da organização parceira. O programa inclui ainda avaliações progressivas dos 
estagiários com intuito de orientá-los quanto ao seu desenvolvimento profissional. Além de 
criação de um projeto de estágio para que possam inovar e unir conhecimentos teóricos e práticos 
com o acompanhamento e orientação dos seus supervisores imediatos.  
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A FORMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO JOVEM

★ Mais de 10 ações sociais em Instituições carentes, entre elas: Iprede, Escolinha 
Franklin Roosevelt, Lar 3 irmãs, Lar Sagrado Coração. As ações realizadas foram 
com doações de alimentos, brinquedos, fraldas geriátricas, além de recreação, 
contação de histórias, conforme a necessidade de cada Instituição. 

         
                                                                                  

Fortaleza – CE

Ciente de sua responsabilidade de formar jovens cidadãos 
socialmente responsáveis, o iJOVEM incluiu no conteúdo 
programático da aprendizagem o tema protagonismo juvenil, com 
o objetivo de incentivar o desenvolvimento de atividades de cunho 
social e cultural. Abaixo as atividades desenvolvidas em 2018: 

Ação Social Iprede

Lar sagrado coração de Jesus

Ação Lar Três irmãs Escolinha Franklin Roosevelt



A FORMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO JOVEM

Maracanaú- CE

Ação Social - Associação Beneficente do Alto Alegre 

  Semana do meio Ambiente - Visita Guiada Parque do Cocó

Fortaleza - CE

  Palestra Empreendedorismo Palestra Carreira Profissional
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A FORMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO JOVEM

João Pessoa - PB

Ação Novembro Azul

Ação Social - Dia das Crianças - Instituto São José

Evento Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio - Filial de João pessoa
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VISITAS TÉCNICAS
Além da sala de aula

O iJOVEM oferece para os aprendizes aulas diferenciadas,  promovendo visitas técnicas para 
que conheçam as diversas realidades práticas e o funcionamento das mesmas nos diversos 
segmentos, de acordo com a sua formação, a fim de ampliar e consolidar todos os 
ensinamentos ministrados.

Ceará
● Maracanaú

Turma de Logística na EXPOLOG - Feira Internacional de Logística no Centro de eventos

● Fortaleza

Visitas Técnicas à indústrias em Fortaleza -  Disciplina de Produção



ATIVIDADES CULTURAIS

         Além da sala de aula 

O IJOVEM acredita na importância da cultura, pois ela também faz parte do processo de 
ensino aprendizagem, ela nutre, socializa e fornece ideias para um aprendizado mais eficiente. 
No ano de 2018, promovemos aos jovens aprendizes diversas atividades culturais, conforme 
nosso plano de trabalho na "formação técnico-profissional metódica"

Exposição Dragão do Mar 

Mostra “Mundo Giramundo” Caixa Cultural - Fortaleza - CE

"A cultura cria formas especiais de comportamento, 
muda o funcionamento da mente, constrói andares 
novos no sistema de desenvolvimento do 
comportamento humano…”

Vygotsky 

   Festival Cine São Luiz 

Exposição “Da Terra Brasilis à Aldeia Global – Coleção Fundação Edson Queiroz”

Teatro José de Alencar
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NOSSA META PARA 2019

100 novos convênios com 
empresas públicas e privadas.

800 novas vagas para 
aprendizes.

2.500 aprendizes inseridos no 
mercado de trabalho.

Atingir 1.200 Estagiários no 
mercado.

Novas áreas de formação 
para Aprendizes.

Aumentar as parcerias como: 
empregador x capacitador.

Capacitação Gratuita de 
Jovens em situação de 
vulnerabilidade social.

Ampliação das Ações 
Sociais nas comunidades.



ANEXOS

•Balanço Patrimonial;

•Demonstração de Resultado do Exercício.

•Parecer do Conselho Fiscal.










