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Emprego
nos trilhos

Jovem Cidadão já 
preparou 175 mil 
profi ssionais; tem 18 mil 
empresas cadastradas; 
e 8,9 mil alunos da rede 
estadual estagiando

SERVIÇO
Programa Jovem Cidadão 
www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br
E-mail – coordenacao@jovemcidadao.
sp.gov.br
Telefone (11) 3241-7455

riado em abril de 2000, o Programa 
Jovem Cidadão da Secretaria Esta-
dual do Emprego e Relações do 
Tra balho (Sert) abriu as portas do 
mercado de trabalho para 175 mil 
estudantes da rede pública esta-
dual. A iniciativa proporciona a 
realização de estágios para alunos 
entre 16 e 21 anos matriculados no 
ensino médio e permite aos partici-
pantes a primeira experiência no 
mundo do trabalho em empresas 
públicas e privadas.

A meta do Jovem Cidadão é evi-
tar o desemprego entre os jovens, 
motivado muitas vezes pelo fato 
de a escolaridade ainda estar em 
andamento e eles terem pouca ou 
nenhuma experiência profissional. 
Assim, aproxima rapazes e moças 
de empregadores, a partir de inscri-
ções gratuitas no site do programa 
(ver serviço). 

O cadastro atual da iniciativa 
soma 18 mil empresas com vagas 
registradas; 34 mil estudantes 
inscritos; e 8,9 mil estagiando. A 
intermediação de mão de obra da 
Sert atende 47 dos 645 municípios 
paulistas. A lista de cidades con-
templadas inclui os 39 municípios 
da Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) e oito das regiões de 
Campinas, Piracicaba, São José dos 
Campos e Santos. 

O Jovem Cidadão segue a legis-
lação federal do estágio (Lei nº 

11.788 de 2008). Prevê prestação de ser-
viços por um semestre, podendo o con-
trato ser prorrogado por mais seis meses. 
Cada aluno estagia de quatro a seis horas 
diárias, de segunda a sexta-feira, e segue 
obrigatoriamente estudando em outro 
horário. Do empregador, recebe mínimo 
de R$ 3,13 por hora e auxílio transporte. 
Do Estado, tem direito a seguro de vida e 
bolsa mensal de R$ 65.

Aprender e progredir – Renata 
Ferreira, supervisora do Jovem Cidadão, 
destaca o apelo social da iniciativa. Cita 
o aumento na empregabilidade depois do 
estágio e coleciona histórias de ex-parti-
cipantes hoje efetivados como emprega-
dos, fruto da disposição deles em aprender, 
colaborar e progredir.

“Hoje, o maior desafio é conseguir 
adesões de mais empresas”, revela Renata. 
A esperança é que empreendedores sigam 
o exemplo das montadoras (Ford, GM, 
Volkswagen, Toyota e Yamaha) no setor 
privado; e do Metrô e CPTM, na área públi-
ca, as empresas que mais ofereceram vagas 
até o momento. 

Como funciona – Para cada vaga 
aberta, o sistema do Jovem Cidadão sele-
ciona três candidatos. Essa escolha leva 
em conta os endereços do empregador e 

dos estudantes interessados. Desse modo, 
a empresa pode determinar qual deles tem 
perfil mais adequado às suas necessida-
des, considerando o local de residência e da 
escola onde cada um estuda.

A indicação dos estudantes às vagas 
segue um ranking interno da Sert. Esse 
levantamento é atualizado sempre que um 
novo aluno se cadastra no sistema e infor-
ma sua condição, por meio de formulá-
rio socioeconômico obrigatório. Candidato 
com menor renda e em exclusão social tem 
prioridade de convocação, mas, na média, 
todos são chamados em um mês depois do 
registro online.

Responsabilidade social – Na 
CPTM, o Programa Jovem Cidadão come-
çou em 2004, a partir de um termo de coo-
peração técnica assinado e depois renovado 
anualmente com a Secretaria Estadual do 
Emprego e Relações do Trabalho. Márcia 
Borges, responsável pela iniciativa na com-
panhia, conta que, em dez anos, 5,9 mil 
alunos estagiaram nas 92 estações de trens. 
“Desde o princípio, a empresa vê este pro-
grama como um investimento permanente 
em responsabilidade social”, observa.

Para isso, oferece todo mês entre 60 e 
80 vagas. A principal função do estagiário 
é atender passageiros e auxiliar embarques 
e desembarques. Mas, antes do contato 

com o público, recebe treinamento de 20 
horas, durante cinco dias, com orienta-
ções administrativas e sobre as atividades 
regulares da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos, cujas seis linhas férreas 
atendem a 22 cidades da RMSP.

Durante a preparação, há palestras de 
prevenção ao uso de drogas e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e abre 
espaço para a Associação dos Amigos dos 
Excepcionais (AME). Para prevenir aciden-
tes, os instrutores dessa ONG ensinam os 
estagiários a auxiliar pessoas com deficiên-
cia, idosos e o público em geral sobre o uso 
correto de elevadores, corrimãos, piso tátil 
e dispositivos de acessibilidade. 

Múltiplas necessidades – Hugo 
da Costa, de 17 anos, cursa o segundo ano 
do ensino médio na EE Jardim Alegria II, 
localizada na divisa entre os municípios de 
Franco da Rocha e Francisco Morato, na 
RMSP. Há oito meses estagia na Estação 
Lapa, da Linha 7-Rubi, Luz–Jundiaí. E 
sonha em fazer faculdade de design.

“Descobri na prática que todos têm 
realidades e necessidades diferentes. Mas 
tem de ter calma, cordialidade e preparo, 
qualidades indispensáveis, sempre. Aqui 
nunca faltam novidades e, quando surgem 
dúvidas, sigo a recomendação de encami-
nhar o usuário para atendimento pelos pro-
fissionais da CPTM”, conta Hugo, sorrindo.

Paixão ferroviária – “Situação 
corriqueira é orientar estrangeiros que bus-
cam o posto da Polícia Federal na vizinhan-
ça. Mas a experiência mais legal foi com 
um casal com deficiência visual, que não 
se conhecia, mas tinha interesse recípro-
co. A timidez dela foi obstáculo, mas acabei 
sendo o cupido deles”, diz, feliz.

Thainara da Silva, de 17 anos, estu-
da na Etec Emílio Hernandes Aguilar, de 
Franco da Rocha. A Jovem Cidadã compar-
tilha o ponto de vista do colega Hugo sobre 
as múltiplas necessidades dos passageiros 
e, também, espera integrar o quadro fun-
cional da CPTM, como assistente social.

Esse desejo surgiu depois de acompa-
nhar algumas vezes um cadeirante, baleado 
ao apartar uma briga e depois abandonado 
pela família, com exceção da filha. “Ele 
ficou meu amigo e vi nele uma parte do 
drama vivido por meu pai, também doente, 
mas uma prova viva de resignação e resis-
tência”, relata, orgulhosa.

Jamais desistir – Gabriella Pereira 
foi Jovem Cidadã de junho de 2010 a 
junho de 2011, na Estação Guaianases, 
Linha 11-Coral (Expresso Leste). Aos 20 
anos, a filha de ferroviária da CPTM conse-
guiu realizar o sonho de Hugo e Thainara. 
Hoje, divide seu tempo entre o curso de 
ciências contábeis na USP e o trabalho 
na CPTM, onde foi aprovada por concur-
so público. 

Lotada na área de Recursos Humanos 
da CPTM, no posto da Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães, na Lapa, Gabriella 
recorda que teve como inspiração uma 
deficiente visual que ia de trem para a facul-
dade, embora só conseguisse ler em braile. 
Amiga dela, seguiu à risca sua recomenda-
ção de jamais desistir de seus objetivos. 

Rogério Mascia Silveira
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Poupatempo
nos feriados

Na última semana de 2014, os pos-
tos Poupatempo funcionarão em horário 
normal hoje (23). Amanhã (24), o expe-
diente será encerrado ao meio-dia e os 
postos permanecerão fechados no inter-
valo de 25 de dezembro e 4 de janeiro. 
O atendimento no horário normal será 
retomado dia 5.

O site do Poupatempo (http://www.
poupatempo.sp.gov.br) traz a relação de 
serviços oferecidos em cada posto e detalha 
informações sobre agendamentos, horá-
rios, documentos, prazos, taxas e formulá-
rios. Outra opção é se informar pelo Disque 
Poupatempo, no telefone gratuito 0800 
772 3633, cujo horário de atendimento 
nos feriados do Natal e Ano-novo seguirá o 
mesmo dos postos.
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Renata: “O maior desafio é conseguir adesões”
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Gabriella Pereira (centro): ex-estagiária estuda na USP e foi aprovada em concurso da CPTM

Para prevenir acidentes, Hugo auxilia passageiro com deficiência visual na Estação Lapa


