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Nosso Propósito e Nossa Missão

● Inspirar e transformar pessoas
● Inserir e capacitar jovens e 

estudantes para o mercado de 
rtabalho com ética e sustentabilidade

Nosso Jeito de Ser

● Trabalharmos com alegria
● Agimos com ética
● Cooperamos para atingir resultados
● Inovamos e compartilhamos 

conhecimento
● Atuamos com responsabilidade 

social
● Valorizamos as pessoas

Nossas Diretrizes

● Ter pessoas engajadas com nosso 
jeito de ser, direcionadas a 
resultados e felizes

● Expandir áreas de atuação, 
impulsionando oportunidades para 
jovens e estudantes

● Ter eficiência em nossos processos 
focando nos resultados

● Gerar superávit para aplicação social
● Estruturar e ampliar ações voltadas 

para sustentabilidade
● Inovar o portfólio com as tendências 

do mercado

Nossas Competências Essenciais

● Visão Sistêmica
● Foco em resultados
● Liderança inspiradora
● Foco em Excelência
● Orientação para as pessoas
● Comunicação efetiva

● Inspirar e transformar pessoas
● Inserir e capacitar jovens e estudantes para 

o mercado de trabalho com ética e 
sustentabilidade
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QUEM SOMOS

O Instituto para Qualificação e Inserção Profissional – iJOVEM é uma 

Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que tem como objetivo 

desenvolver ações concretas para qualificação profissional e inserção de 

jovens e adolescentes no mercado de trabalho.

Os jovens e adolescentes no Brasil, como em qualquer economia do 

mundo, tem uma grande dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. 

O iJOVEM é o meio adequado e legal de facilitar o acesso desse público a 

sua primeira experiência de trabalho, seja através do Programa Aprendiz 

ou do Programa de Estágio.  

A regulamentação para inserção de jovens e adolescentes pelo programa 

Aprendiz foi criada pelo Governo Federal através da Lei nº. 10.097/2000 

sendo regulamentada em 2005, pelo Decreto nº. 5598. Já a  Lei do 

Estágio, lei n° 11.788, foi sancionada em 2008 e tem como objetivo inserir 

normas para as práticas de estágio, bem como de desenvolver de maneira 

eficaz competências técnicas e comportamentais.

Com foco nesses 2 Programas, o iJOVEM iniciou, em 2012, as suas 

atividades e através de convênios com empresas e instituições públicas, 

buscamos ampliar  as oportunidades de empregos para jovens e 

adolescentes, ampliando a renda e diminuindo a vulnerabilidade social . 

Nosso compromisso social  de contribuir na transformação da vida de 

jovens, colaborar para o exercício da cidadania no nosso país e fornecer 

aos nossos parceiros/clientes funcionários capazes de contribuir no 

desenvolvimento das empresas, nos faz investir, dia-a-dia, na melhoria 

contínua de nosso programa, através do uso de pessoal qualificado e 

processos bem definidos.



Certos de nosso propósito, ampliamos a cada ano nossa área de atuação, 

hoje contamos com sedes no Ceará nos municípios de Fortaleza (matriz), 

Maracanaú, Sobral e Pacatuba, em Natal no Rio Grande do Norte, em João 

Pessoa e Campina Grande na Paraíba e em Teresina no Piauí. 

O Relatório de Atividades que agora tem em mãos, apresenta nossas 

ações, em 2019, nossa busca constante em ampliar o número de jovens 

atendidos e contribuir direta e indiretamente para a melhoria da qualidade 

de vida dos adolescentes e jovens, seus familiares e da comunidade em 

geral.  Os frutos colhidos nos deixam felizes e certos de que estamos 

cumprindo a missão um dia idealizada pelo grande mestre e Fundador Luiz 

de Melo Andrade Filho.

Boa Leitura



Palavras da Presidente

Relatório de Atividades 2019

É com muita alegria que apresentamos a nossos clientes, 
fornecedores, parceiros e comunidade em geral os frutos de 
nossos esforços no ano de 2019.

Nosso propósito de “Inspirar e transformar pessoas” é o 
que norteia nossas ações diárias na busca de realizar o sonho 
de nosso fundador, Luiz de Melo Andrade Filho, de “Inserir e 
capacitar jovens e estudantes para o mercado de trabalho 
com ética e sustentabilidade”

Nesse sentido buscamos sempre a melhoria de nossos 
processos, através do investimento em uma equipe 
qualificada, de metodologias inovadoras e em ações baseadas 
na ética e no respeito à diversidade.

Nossa área de atuação envolve o Ceará, com sedes nas 
cidades de Fortaleza,  Sobral,  Maracanaú, Pacatuba, Natal no 
Rio Grande do Norte, João Pessoa e Campina Grande na 
Paraíba, além de Teresina no Piauí.

Encerramos o ano com mais de 400 empresas parceiras o que 
nos permitiu contribuir com a renda de 1842 novas famílias, 
resultando numa geração de renda de quase R$ 
13.000.000,00 (Treze milhões de reais). Embora não 
possamos quantificar em números concretos, nos alegram os 
frutos intangíveis, pois vemos em nossos jovens a melhora da 
autoestima, o direcionamento profissional, o refinamento de 
seus relacionamentos interpessoais e a conscientização de 
seu papel e importância na sociedade.

Os resultados colhidos, que ora compartilhamos, nos 
impulsionam a sonhar cada vez mais alto e a unir forças para 
realizar esses sonhos. Esperamos nossa jornada continuar a 
contar com a contribuição de cada um de vocês e que a cada 
dia possamos agregar mais parceiros nesse sonho de 
transformar a vida de nossos jovens.

Iara de Castro Melo Andrade Leite
Presidente



Unidades: Sede e Filiais

Fortaleza

Com o crescimento do Programa IJOVEM aprendiz, o ano de 2019,  foi 
de ampliação e investimento em compras de equipamentos para novas 
salas de aula na matriz e filiais. Teresina-PI se consolida, realizando 
inúmeras parcerias com órgãos públicos e privados. A Filial de 
Maracanaú-CE amplia sua estrutura física e mudança de Sede também 
pelo crescimento alcançado de 50%, aumentando assim o número de 
turmas e oportunidades para os jovens do município. 

Maracanaú

Pacatuba

Sobral

João Pessoa

Natal

Teresina

Campina Grande



LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ACESSIBILIDADE

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

   BIBLIOTECA

SALA DE AULA                                        
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CURSOS DE APRENDIZAGEM - IJOVEM

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 Técnica multidisciplinar, com profissionais qualificados, aplicando 
metodologias de trabalho baseadas no desenvolvimento da competência, através do uso de 
material pedagógico atualizado que fazem a conexão entre a teoria e a prática 
organizacional. Nosso objetivo principal é  propiciar aos aprendizes e estagiários programas 
de qualidade que contribuam para a formação de profissionais responsáveis, comprometidos 
e proativos, além de cidadãos conscientes.

Além da equipe pedagógica, contamos com equipe de apoio, responsável pela parte 
administrativa e suporte ao cliente e demais stakeholders, bem como consultores parceiros 
que enriquecem a experiência de nossos jovens com palestras sobre diversos assuntos da 
atualidade.

Relatório de Atividades 2019



Programa Aprendiz
➔

➔ CRESCIMENTO DO iJOVEM EM 2019 - MATRIZ E FILIAIS.

Crescimento de 32,5%

Aumento de  38%

Ampliação

Elevação

aumento da equipe de trabalho
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Certificação de 561 aprendizes que concluíram a Aprendizagem,

 Certificados
 289

    186
Certificados 

Aux. Varejo  Certificados 
 Aux. Produção

40
 Certificados 
 Aux. Logística

46

 Aux. Administrativo



IJOVEM EM NÚMEROS



GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Nosso público alvo  caracteriza-se pela baixa renda e situação de risco. 
Em 2019 oferecemos 951 novas oportunidades para aprendizes, 
totalizando 2649 aprendizes inseridos e 948 vagas de estágios, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de diversas famílias, 
seja pela esperança de um futuro melhor a longo prazo ou pela geração 
de renda a curto prazo. 

Nossas atividades em 2019, se analisadas pelo prisma da geração de 
emprego e renda obteve o seguinte resultado:

➢ 1842 Famílias beneficiadas;

➢ Valor médio gerado  R$ 12.961.785,60
 (Doze Milhões, novecentos e sessenta e um mil, setecentos   
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). 

Relatório de Atividades 2019



METAS 2019 CONQUISTAS💃

● 100 novos empresas 
conveniadas;

● 800 novas vagas de 
aprendizes;

● 2500 aprendizes inseridos;

● Novas áreas de formação;

● Aumentar as parcerias como 
empregador/capacitador;

● Capacitação gratuitas;

● Ampliação das ações sociais 
nas comunidades;

● Atingir 1200 estagiários no 
mercado;

● 188 novos empresas 
conveniadas no programa 
aprendiz e estágio;

● 951 novas vagas de 
aprendizes;

● 2649 aprendizes inseridos;

● Novas áreas: Educação e 
Turismo e Hospitalidade;

● Novas empresas: 
empregador/capacitador;

● Mais de 60 palestras gratuitas 
para Ong’s, escolas e 
empresas.

● 42 ações sociais, 10 a mais 
que em 2018.

● 948 estagiários no mercado.



Se a educação 
sozinha não 
transforma a 
sociedade, sem 
ela tampouco a 
sociedade muda

Paulo Freire

★
na 

ampliação da aprendizagem por novas ideias 
que atendam às necessidades atuais de 
mercado, para isso, temos inúmeras parcerias 
com grandes profissionais que em 2019 
ministraram palestras para nossos aprendizes, 
de forma a agregar e ampliar conhecimentos 
norteadores para seu sucesso e êxito 
profissional.

●
●
●

●

●
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Visita 
Técnica 

MRH 
Arquivos

Palestra 
SDE - 

Vendas 
Criativas

Atividade 
Cultural 

Unifor 
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Feira 
do 

Conhecimento
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Atividade 
Cultural 

Museu da 
Fotografia
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Sobral - CE Troca de 
Experiência



         
                                                                                  

Casa de Nazaré - Fortaleza - CE

Ação Social Lar Três Irmãs
Fortaleza- CE



Ação Social Lar 
Amigos de Jesus

Atividade 
Cultural Unifor



Abrigo da 
Criança

Abrigo Cristo Rei
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Maracanaú- CE

Ação Social Casa Sábios

Semana de
 Integração 

Científica - SIC

Ação Social Abrigo 
Menino Jesus



Ação Social 
Abrigo dos Idosos

Abrigo de 
     Maracanaú
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João Pessoa - PB

Cultura e 
Religiosidade 

Pessoense

Palestra
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Outubro Rosa

Setembro Amarelo
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Natal - RN
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 Experienciamos em 2019 grande crescimento 
no número de bolsas auxílio para estudantes, 
além do crescimento do número de parceiros. 
Nos engrandece poder fomentar nossa 
economia e proporcionar aos estudantes 
estagiários maior êxito profissional. O IJOVEM 
tem no seu propósito Integrar empresa x 
escola, para geração de oportunidades de 
forma incansável. 

+ 200 empresas parceiras no programa de estágio;
+ mais de 950 oportunidades de estágio;
+ formação e acompanhamento sistemático das condições de
+  regulamentação do estágio nas empresas parcerias;
+ capacitação dos estagiários em empresas com oficinas 

presenciais.





ANEXOS
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•
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