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Apesar da famosa e inspiracional frase de Nelson Mandela ser muito verdadeira, infelizmente as 

armas que chegam para muitos jovens não são compostas por livros e computadores. O acesso 

ao ensino de qualidade ainda é muito restrito a poucos, o que dificulta os mais vulneráveis a 

ingressarem no mercado de trabalho profissional.

Em 2020, segundo um relatório da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), 35,9% dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham. Eles são conhecidos como a 

“geração nem-nem”. 

Vivemos num mundo onde o ensino superior nunca esteve tão acessível. A tecnologia viabilizou 

o acesso a faculdade online para milhões de alunos que podem fazer o seu curso de casa, através 

de um celular, por a partir de R$ 99 por mês. Os números comprovam o aumento de procura 

desta modalidade. Pela primeira vez, em 2020, o número de ingressantes no ensino superior 

online (53%), ultrapassou o presencial (47%). São 3,1 milhões de universitários matriculados em 

graduações a distância na busca do sonho de conseguir um bom emprego.

PALAVRA DO
ESPECIALISTA

O futuro da educação 

para o mercado de 

trabalho

Vivemos numa situação paradoxal! Milhões de pessoas se formando no ensino superior 

procurando emprego e muitas vagas disponíveis no mercado. Como atrair o jovem se, 

mesmo estudando, ele fica desempregado após concluir a faculdade apesar de existirem 

vagas disponíveis no mercado? Ou como recolocar um profissional mais experiente que está 

encontrando dificuldades diante dos inúmeros requisitos impostos pelo mercado?

Talvez seja a hora de repensar a educação tradicional profissionalizante ou superior como 

conhecemos. Muito conhecimento está disponível na internet de forma gratuita ou a baixo 

custo. O Youtube é considerado a maior escola do mundo com milhões de cursos disponíveis 

gratuitamente que abrangem matérias como português, matemática, marketing, vendas e 

praticamente qualquer assunto. 

Com tanto conteúdo disponível, o que falta para um profissional se qualificar? Primeiro, 

protagonismo! Ele precisa querer se desenvolver. Depois, falta conhecimento do que tem 

disponível. E por último, ele precisa mudar os seus hábitos.

Que tal trocar a novela por cursos online? Ou música por áudiobooks ou podcasts? 

Se substituísse o artista da TV na rede social por um influenciador digital que produz 

conhecimento profissional? E se fechasse o aplicativo do joguinho no celular para ler um 

e-book? Não faltam oportunidades de adquirir conhecimento de baixo ou nenhum custo.

As Edtechs, empresas de educação com tecnologia, estão revolucionando a aprendizagem 

como conhecemos. A Udemy oferece mais de 15 mil cursos em todas as áreas de conhecimento 

por menos de R$ 30. A Hotmart criou uma plataforma para empoderar experts a venderem 

o seu conhecimento direto ao aluno, sem ter uma instituição de ensino como intermediário. 

O Descomplica oferece cursos preparatórios para passar no Enem. O Passei Direto oferece 

materiais de estudo para ajudar universitários passarem na prova. A Ubook oferece mais de 

400 mil títulos de audiobooks e podcasts por menos de R$ 20 por mês.

No entanto, quando eles se formam e entram no mercado, encontram 

outro desafio: conseguir trabalhar na sua área de formação. Um 

estudo realizado pela consultoria IDados aponta que 40% dos jovens 

com ensino superior entre 22 a 25 anos exercem ocupações que não 

exigem faculdade. 

Muitos culpam as inúmeras crises econômicas que vivemos na última 

década como motivo do desemprego tão alto, principalmente para os 

mais jovens. Porém, uma pesquisa realizada pelo CNI mostra que há 

vagas, mas falta mão de obra qualificada.

“Educação é a arma mais 
poderosa que você pode 
usar para mudar o mundo.”

Nelson Mandela

“
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A Alura oferece mais de 130 formações online na área de desenvolvimento de 

software por um custo muito menor do que uma graduação online em qualquer 

faculdade. Após alguns meses de estudo e dedicação, o jovem se torna um 

profissional disputado por várias empresas no mercado. Existem centenas de 

Edtechs surgindo que oferecem conteúdos e ensinam habilidades ignorados 

pelo ensino superior tradicional e que são altamente demandas pelo mercado de 

trabalho. 

Porém, não se engane ao achar que o ensino superior perderá a sua relevância, 

muito pelo contrário, para algumas vagas pode não fazer sentido, mas para a 

grande maioria dos empregos qualificados, será cada vez mais demandado como 

um pré-requisito importante. No entanto, nem sempre é a única ou primeira opção 

para quem está querendo se inserir ou se recolocar no mercado. Nem sempre o 

conteúdo ensinado na sala de aula tradicional estará atualizado ou relevante para 

as empresas. O ensino superior deve ser visto como um passo importante, mas 

não exclusivo. É cada vez mais importante complementar e variar os estímulos de 

aprendizagem.

As Edtechs vieram para questionar o modelo tradicional, democratizar a educação 

e revolucionar a aprendizagem. Elas podem viabilizar a famosa frase de Nelson 

Mandela. Através da tecnologia, é possível sim levar educação de qualidade para 

todos. É possível sim qualificar jovens ou quaisquer profissionais e inseri-los ou 

recolocá-los no mercado de trabalho. É possível sim preencher as vagas que estão 

disponíveis no mercado. É possível sim ser a arma mais poderosa para mudar o 

mundo. Então, não há o que esperar, o melhor dia para começar é hoje!

Richard Uchoa é fundador e CEO da Revvo, uma das 

maiores empresas de educação corporativa digital do 

país. Mestre em Tecnologias Educacionais pela University 

of Oxford, atua há 17 anos no mercado de educação, 

tecnologia e empreendedorismo. Já foi executivo na 

Estácio, universidade fundada pela sua família, e sócio da 

rede de cursos Britannia, vendida para a Cultura Inglesa. 

É influenciador digital com mais de 400 mil seguidores no 

LinkedIn e Instagram.

@richarduchoa

PROPÓSITO
iGMK

Fornecer ferramentas para a formação pessoal e profissional de jovens 

brasileiros, através do curso Pró-Formação, e monitorar de perto a 

capacitação feita pelos parceiros.

MISSÃO

Contribuir para uma sociedade melhor, ampliando as opções de futuro do 

jovem e preparando-o para sua possível entrada no mercado de trabalho.

VISÃO

 • Qualidade metodológica

 • Foco na capacitação profissional e empregabilidade

 • Gestão de recursos em benefício do jovem

 • Transparência financeira e operacional para parceiros

VALORES
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O iGMK conta com uma série de cursos estruturados de forma 

a atender demandas diversas em localidades diferentes, 

sempre mantendo uma espinha dorsal baseada nos três pilares 

da nossa metodologia: formação básica, formação específica 

e atividades extracurriculares. Cada instituição parceira 

agrega com sua cultura, adaptando as atividades propostas 

em nosso material às vivências daquela comunidade. Uma vez 

atendidas as demandas, tanto dos beneficiados quanto das 

vagas disponíveis, as equipes do iGMK e da parceira procuram 

a cada ano ampliar as possibilidades de inserção no mercado 

de trabalho. 

No período de 2020/2021, o Pró-Formação contou com 117 

turmas em nossas instituições parceiras. Foram 4.130 alunos 

formados ao longo de 04 semestres letivos, com uma evasão 

inferior a 5%. Esses valores são particularmente importantes 

para nós, pois tornam evidente o envolvimento de alunos 

e equipe, que, num período de grandes adversidades, se 

mantiveram firmes na busca por transformação e capacitação.

Além da baixa evasão, tivemos médias surpreendentes de 

frequência, tanto em aulas presenciais, quanto online. Esses 

indicadores são acompanhados diariamente pelas equipes de 

educadores que, com isso, podem identificar com rapidez as 

questões que cada aluno apresenta, na tentativa de mantê-

los sempre engajados e participantes nas atividades. Como 

sempre fizemos, também acompanhamos a performance de 

inserção em cada empresa parceira, que apesar do desafio do 

encolhimento da economia, têm se mantido superior a 65% 

após um ano de conclusão do curso.   

O Pró-Formação já conta com mais de 32 mil formados e 

é responsável pela inserção de mais de 21 mil jovens no 

mercado de trabalho. 

8

INSTITUCIONAL
O iGMK

O iGMK é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos 

que há 29 anos, através de parcerias com organizações sociais 

selecionadas, leva o Pró-Formação – programa de capacitação 

profissional – para adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social e econômica.

O Pró-Formação é estruturado para adaptar-se às nossas 

organizações parceiras selecionadas, aproveitando seu 

reconhecimento na comunidade atendida, a demanda do 

público daquela região e as suas experiências em atendimento 

e capacitação de adolescentes e jovens. Esse formato 

promove a entidade parceira, otimiza a alocação de recursos, 

valoriza os talentos locais e permite ao iGMK estar presente 

em diferentes espaços. 

“Nenhuma mudança real 
acontece sem a educação”

John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano

“

9
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Sempre acompanhando e reavaliando a necessidade de melhorar a formação do jovem, nossos cursos 

contam com uma carga horária que varia de 260 a 580 horas, todos eles certificados pelas Organizações 

Parceiras e pelo iGMK, contando algumas formações com dupla certificação.

O educador é responsável por facilitar o processo do jovem a se tornar protagonista de seu aprendizado, 

oferecendo o necessário para que o discente aprenda.

Entende-se que o jovem vai construindo o seu raciocínio lógico em sala de aula dia após dia. Participando 

de debates, expondo a sua opinião sobre os mais diversos assuntos, e é incentivado por meio da prática 

a aprender.

Nosso maior desafio se deu em 2020 com o advento da pandemia, onde as aulas se tornaram remotas, 

com ensino à distância e aos poucos se tornando híbrido. Essa nova rotina veio com a estruturação 

de novos planejamentos de ensino. Tanto professor, quanto todo o corpo docente e alunos, tiveram 

que se adaptar promovendo a proatividade, gerenciando tempo e trabalhando a motivação através de 

interação por meio de chats, fóruns e grupos.

Continuamos com conteúdo de qualidade e de forma gratuita, realizando os acompanhamentos que se 

fazem necessários. Nossos jovens recebem as orientações para o primeiro emprego, sendo observados 

e acompanhados por um período de um ano após o término do curso, avaliando assim o impacto social 

de todo o trabalho desenvolvido.

Nossa METODOLOGIA DE ENSINO baseia-se em três pilares:

CURSOS Pró-Formação oferecidos no biênio 2020 | 2021:

METODOLOGIA

 • Formação Básica: Contribuindo para o desenvolvimento das competências sociais e 

pessoais dos jovens. Essa formação básica busca trabalhar o bom desempenho dos jovens na 

busca por uma profissão.

 • Formação Específica: Conteúdo direcionado a cada curso oferecido. Na linguagem 

educacional seria alinhar jovens e cursos com a necessidade do mercado de trabalho.

 • Atividades extras: Palestras, saídas técnicas, feiras e atividades culturais para ampliação 

de repertório cultural.

• Assistente Administrativo

• Garçom

• Gestão em Comércio

• Hotelaria

• Turismo

• Varejo e Vendas

• Agente de Limpeza Urbana e Ambiental

• Atendimento ao Cliente de restaurantes

• Atendimento no Comércio Varejista e de 

Contact Center

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

• Associação Cultural Comunitária Pró-Morato (SP)

• Casa do Menor Trabalhador (RN)

• Fundação Julita (SP)

Sabe-se que as metodologias de ensino compreendem todos os modelos utilizados pelos educadores 

para que os alunos sejam capazes de se desenvolverem e ampliarem os seus conhecimentos. É o 

meio utilizado para se alcançar determinado objetivo, significa o modo pelo qual se dá o processo 

de ensino aprendizagem.

Os cursos Pró-Formação do iGMK tem como objetivo proporcionar novos conhecimentos, ideias e 

competências ao futuro profissional, objetiva garantir o seu sucesso no mercado de trabalho.

Seu público alvo são adolescentes e jovens de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, 

com idade entre 15 e 29 anos, que estejam cursando o Ensino Médio ou já o tenha concluído. E cuja 

renda familiar seja de até um salário mínimo por pessoa, no domicílio do beneficiado.

Com o intuito de pôr em prática o aprendizado e dar chances para o início de uma nova vida, os 

alunos recém formados são indicados de acordo com o perfil, para processos seletivos em empresas 

parceiras.
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CURSOS

Está implícito em todos os cursos do Pró-Formação e tem como objetivo o relacionamento entre 
as pessoas, atendendo assim as necessidades que o cliente tiver, melhorando a experiência com o 
produto e/ou serviço oferecido. Prepara os jovens para o atendimento diferenciado, pois sabe-se que 
o novo atendimento ao cliente envolve um bom relacionamento, experiência e iniciativa. Com isso a 

formação de Assistente Administrativo abre esse leque de opções para os alunos nas áreas de serviços.  

Carga horária: 320 horas.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

O profissional de hotelaria atua principalmente nos meios de hospedagem, bem como nos serviços 
oferecidos, como alimentação e lazer, entre outros, garantindo conforto e agilidade para o cliente. 
Dentro desse vasto universo, nosso curso é permanentemente atualizado com auxílio de várias 
parceiras empregadoras. O aluno, através de aulas práticas e expositivas, passa a entender toda a 
dinâmica dos serviços necessários para o bom funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, entre 
outros, tendo o apoio de funcionários de diversas áreas da rede parceira. É um curso realizado apenas 
na CMT-Natal, onde o curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos e 
o desenvolvimento de habilidades para o planejamento e a execução das atividades do ramo hoteleiro. 
O objetivo é formar profissional reflexivo, crítico e inovador, produzindo e aplicando conhecimentos 

técnico-científico interdisciplinares e multidisciplinares, para atuar no mercado.

Carga horária: 380 horas.

HOTELARIAA formação em Assistente Administrativo tem por objetivos proporcionar qualificação profissional 
nas atividades de rotina administrativa e capacitar jovens nos aspectos profissionais das práticas 
administrativas, gerando habilidades interpessoais e de lideranças. Com o intuito de transmitir o 
conhecimento das técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade 
das organizações, formando profissionais eficientes e competentes. A Administração é uma das áreas que 
mais oferece oportunidades para quem pretende iniciar uma carreira profissional, de modo que os alunos 
aprendem a identificar diferentes atividades, e a importância de cada função para o bom funcionamento 
das organizações. Pretende-se com o curso de Assistente Administrativo formar profissionais com 
conhecimento nas técnicas da Administração, habilitados a aplicá-las de maneira estratégica, criativa, 
inovadora e empreendedora. Fornecendo uma formação teórica, aliada ao pensamento prático, valorizando 
a postura ética. O curso de Assistente Administrativo tem como objetivo específico:

 • Capacitar os jovens nos aspectos técnicos das práticas administrativas, habilidades interpessoais 
e de liderança, organização, criatividade e interesse por tarefas de cunho administrativo e social.

 • Estimular a disseminação de conhecimento vivido e adquirido entre alunos, organização e 
sociedade. 

 • Aguçar o empreendedorismo nos alunos, capacitando-os nas técnicas de soluções criativas e 
inovadoras. 

Carga horária: 320 horas. A formação em turismo tem como principal objetivo a organização, o planejamento, a promoção e a 
divulgação de eventos, viagens e atividades de negócios e lazer. O curso prepara o aluno para atuar em 
agências de viagem e em hotelaria, além de fornecer a ele conhecimentos para fazer planejamentos 
turísticos e promover eventos, focando na prestação de serviços de qualidade. Tem como objetivo geral 
a formação de profissionais aptos a atuar no processo de planejamento e desenvolvimento da atividade 
turística, de forma sustentável e inovadora, tanto em âmbito público quanto privado, com caráter 
eminentemente empreendedor e com ações pautadas nos princípios de ética, cidadania, equidade social, 
respeito à diversidade cultural e a sustentabilidade socioambiental e econômica. É um curso destinado 
principalmente aos jovens a partir de 18 anos. Os jovens realizam saídas técnicas para diversos pontos 
turísticos da capital, a fim de vivenciar o que aprenderam na teoria. 

Carga horária: 330 horas.

TURISMO

O Contact Center é uma operação de suporte ao consumidor bem mais completa do que a versão 
oferecida por telefone, possibilitando uma excelente experiência para o cliente na hora do atendimento, 
pois amplia a interação com os clientes de forma moderna, garantindo um contato personalizado 
de acordo com as necessidades do público. O curso é oferecido como dupla certificação aos alunos 
que participam do Assistente Administrativo na parceira Pró-Morato. Ele foi desenvolvido a partir de 
demanda de empresas da região por jovens capacitados nesta área. Ele trata de técnicas específicas do 
atendimento em contact center e sua nomenclatura particular. O material também abrange situações 
de vida real, possíveis desafios e resolução de conflitos para um atendimento diferenciado e adequado 
ao cliente.

Carga horária: 44 horas 

ATENDIMENTO AO CLIENTE DE CONTACT CENTER
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Tem um conteúdo direcionado ao público adolescente, provendo visão sobre o mercado de trabalho 
através de dinâmicas, saídas técnicas e textos. O objetivo é agregar conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos. Após a formatura, os alunos podem optar pelo ingresso no mercado de trabalho 
através da Lei do Aprendiz ou pela participação em um dos Pró-Formação de conteúdo específico.  

Carga horária: 260 horas.

Tem como objetivo formar pessoas capazes para atuar nos diferentes segmentos da área de vendas e 
desenvolver habilidades específicas para a execução das diversas atividades inerentes à função de venda 
de produtos e/ou serviços. A proposta do “O que é vender no mundo de hoje” não é só uma atitude que 
vende e gera negócios, mas sim, um estilo de trabalho, que gera amigos, conhecimento e confiança. No 
curso os jovens aprendem o desenvolvimento de habilidades como a criatividade, a comunicação pessoal, 
a análise e a solução de problemas nas áreas de negócios e vendas. Além de trabalhar a motivação e 
autoconfiança, identificando prioridades. Para que o jovem possa definir ações e estratégias que gerem 
mais resultados em uma venda, aprendendo a ter foco e uma boa gestão de tempo. O curso tem dupla 
certificação e habilita o jovem a trabalhar em lojas, quiosques, shoppings e outros estabelecimentos 
comerciais. Fornece noções como marketing, distribuição, controle de inventário, entre outros. Através 
de dinâmicas o jovem passa a entender que não há nada mais importante do que a satisfação do 
cliente. Aborda e ensina técnicas e ações que contribuem para a criação de vínculos de fidelidade e 
lealdade entre clientes e marcas/empresas, valorizando o relacionamento a fim de superar expectativas.   

Carga horária: 80 horas.

VENDAS

É a área que se relaciona com todas as transações do setor comercial de uma organização. Tem como 
finalidade proporcionar o conhecimento e habilidades para inserir profissionais ou capacitar quem já 
está no mercado de trabalho, fornecendo competências para a execução de atividades dos setores 
de bens e serviços. É um setor que lida diretamente com atividades de compra e venda de produtos 
ou serviços. Dessa forma, o gestor comercial é responsável por tarefas como formação de preços, 
pesquisas de mercado, relacionamento com clientes e fornecedores, definição de pontos de vendas, 
entre outras.  Essa área abrange desde atividades de planejamento, avaliação, gestão de pessoas e de 
processos referentes a negócios e serviços. Ao final, o estudante desenvolve uma compreensão sobre 
mercados, clientes, finanças, operações, comunicação, tecnologia da informação, política e estratégia 
de negócios. É realizado na Fundação Julita como curso noturno, dando oportunidades para pessoas 
que geralmente perderam o emprego de se recolocarem no mercado de trabalho. O jovem formado em 
Gestão Comercial pode atuar em diversas áreas e empresas de diferentes portes e setores de atuação. 
Em vendas, esse profissional pode ser responsável pela prospecção de clientes e pelo fechamento de 
negócios, o que pode implicar no desenvolvimento de estratégias de vendas e pesquisa de mercado. 
Também pode atuar na área de suporte ao cliente. É um curso aberto para várias faixas etárias e 
geralmente destinado para aqueles que desejam ingressar no ramo do comércio tanto como vendedores 
como gestores de seu próprio negócio. Seu foco principal está no empreendedorismo e gestão.  

Carga horária: 264 horas.

GESTÃO PARA O COMÉRCIO 

Formar o cidadão profissional apto a atuar com responsabilidade socioambiental como operador de 
serviços no setor de restaurantes, bares e similares. Com competências para atuar e intervir em seu 
campo de trabalho, com foco em resultados. Temos como objetivos principais no curso: promover o 
desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, 
valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo; estimular, 
por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentáveis e colaborativas nos 
alunos; e trabalhar as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras atividades 
laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução de problemas. O profissional 
Garçom é responsável pela organização do local de trabalho, recepção e atendimento ao cliente e 
execução de serviços de alimentos e bebidas. Atua como prestador de serviços ou empregado em 
restaurantes, bares, bufês, casas noturnas e eventos, entre outros, em horário flexível, inclusive fins 
de semana e feriados.  Interage com clientes e demais profissionais do setor de alimentos e bebidas, 
contribuindo para o trabalho em equipe e a fidelização do cliente. Atualmente, espera-se que o garçom 
execute diversas tarefas, sendo capaz de se adaptar aos diferentes ambientes de trabalho. Daí surge à 
necessidade de um curso adequado, com a utilização de técnicas padronizadas e modernas, que atendam 
às exigências dos estabelecimentos. Aborda as competências necessárias e úteis para a capacitação do 
profissional da área de alimentos e bebidas. Realizado na CMT-Natal, este curso é destinado a jovens a 
partir de 18 anos de idade. Durante as aulas eles adquirem conhecimentos em coquetelaria, atendimento 
ao cliente, alimentos e bebidas. 

Carga horária: 330 horas.

GARÇOM

É o profissional competente, para executar serviços operacionais de coleta de resíduos 
sólidos domiciliares, seletivos, serviço de saúde e especial, para transporte e destinação 
final, observando as normas técnicas, qualidade, trabalho em equipe, segurança e 
preservação do meio ambiente, exercendo seu trabalho com competência, disciplina e ética, 
assegurando o desenvolvimento de competências necessárias ao desempenho eficiente 
e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. É um curso desenvolvido 
exclusivamente para atender a demanda de um grande grupo de beneficiados na CMT-
Natal, o curso além do conteúdo específico da limpeza urbana e ambiental é focado nas 
competências humanas, buscando respeitar e valorizar o próprio trabalho; o servir e ajudar, 
o ser proativo; ter iniciativa e responsabilidade. Damos ênfase à qualidade do trabalho, do 
atendimento e da permanência do aluno no ensino regular.

Carga horária: 320 horas.

AGENTE DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL

É um curso organizado para preparar os jovens para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e 
reinserção de jovens para o mundo do trabalho. Trata-se de um conjunto de conhecimentos, habilidades 
e práticas obtidas por meio de uma formação que visa inserir o jovem na sociedade como cidadão e 
como uma pessoa produtiva, aumentando sua chance de melhorar como pessoa e se desenvolver de 
forma plena.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

15
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A Casa do Menor Trabalhador - CMT, através de seu trabalho promove 

mudanças significativas na sociedade potiguar, atuando em áreas da 

educação, cursos profissionalizantes, cidadania e cultura, realizando 

projetos de grande impacto social. São diversos projetos e iniciativas 

realizadas em parceria com o iGMK, promovendo assim mudanças 

efetivas na vida dos jovens através da educação, da capacitação 

profissional, e da prestação de serviços de utilidade pública com foco 

na inclusão do jovem no mercado de trabalho.

Foi a primeira parceria do iGMK fora do Estado de São Paulo, desde o 

ano de 2002. Uma parceria que cresce sempre com novas formações 

para a grande demanda de jovens que nos procuram semestralmente.

Em 1987, a instituição foi construída para apoiar o trabalho com 

meninos de rua, realizado pelas irmãs de caridade Lúcia Montenegro 

e Hilda Santana.

Atualmente a instituição conta com o Ensino Fundamental Regular 

de Tempo Integral, em que a criança recebe todo apoio pedagógico 

de aprendizagem e realiza três refeições diárias. Com o Pró-Formação 

Profissionalizante para jovens com idade entre 16 a 22 anos, contamos 

com os Cursos de Assistente Administrativo, Recepcionista de Hotel, 

Garçom e Auxiliar de Limpeza Urbana e Ambiental, capacitando cerca 

de 1.500 (mil e quinhentos) jovens por ano. 

A CMT possui as certificações do Conselho Nacional da Assistência 

Social (CNAS), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 

e Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente 

(COMDICA). É considerada uma ONG com Utilidade Pública Municipal, 

Estadual e Federal.

CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo: A profissão de Assistente Administrativo é focada 

em realizar atividades fundamentais em empresas públicas e privadas. Suas 

principais funções estão relacionadas com o trabalho de escritório, sendo estas: 

 • Tramitar entrada e saída de correspondência

 • Recepção de documentos

 • Atender chamadas telefônicas

 • Atender ao público

 • Arquivar documentos 

 

Além de manter atualizada a agenda, tanto telefônica como de pendências 

e ter conhecimento de uso de máquinas de escritório, de calculadoras à 

fotocopiadoras, computadores e os programas usados. 

 • Hotelaria: Esse curso é responsável por coordenar os serviços necessários para 

o bom funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, entre outros. Além disto, 

cuidam do planejamento, divulgação e promoção de eventos e atividades de lazer. 

 • Garçom: Nesse curso trabalhamos a boa comunicação, como 

ser proativo, gentil e acima de tudo como atender o público. 

 • Auxiliar de Limpeza Urbana e Ambiental: É o profissional voltado para 

a higienização e a conservação de ambientes comerciais e organizacionais. 

 

Os cursos contam com o Módulo Básico e Específico, contendo noções de vendas, 

possibilitando aos jovens dupla certificação e a alternativa de se empregarem em 

estabelecimentos comerciais da cidade. 

CASA DO 
MENOR  
TRABALHADOR

“Aqui foi onde aprendi a respeitar e a ser 

respeitado, aprendi que, apesar das diferenças, 

somos iguais. Aqui foi onde eu fiz amizades que 

quero levar para a vida inteira. Fui contratado 

como aprendiz e efetivado na empresa em que 

trabalho. Só tenho a agradecer.” 

“

Emerson Gomes  |  Aluno CMT
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1.481 
1.008 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

1.313 
1.000 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)
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PRÓ-MORATO
“Quando paro para refletir sobre as mudanças que 

ocorreram na minha vida durante o projeto Pró-Formação, 

chego à conclusão de que o projeto foi muito mais profundo 

e fundamental para mim, do que imaginei que poderia ser. 

Como uma adolescente de dezessete anos, que está 

prestes a entrar no mercado de trabalho, quero reforçar 

que o Pró-Formação me ensinou muito mais do que apenas 

o conteúdo. Ele me capacitou e abriu minha cabeça para 

um mundo real e maduro, cheio de oportunidades, no qual 

eu me vejo com disposição de lutar pelos meus sonhos!”. 

“

Milena da Silva  |  Aluna Pró-Morato
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346 
124

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

361 
162

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo com dupla certificação 

em Vendas  

 • Assistente Administrativo com dupla certificação 

em Atendimento em Contact Center

Pró-Morato é uma Organização reconhecida por sua comunidade e 

também pela Brazil Foundation (2007) e pelo Prêmio Itaú de Excelência 

Social (2009). Sua missão é promover o desenvolvimento de Francisco 

Morato e de seus moradores, apoiando, incentivando e realizando 

projetos socioculturais, educacionais e artísticos. A Instituição detém 

o título de Utilidade Pública Federal, além do registro no Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). Sua visão é ser 

referência como organização social que atua para transformar vidas, 

multiplicando e disseminando conhecimentos, influenciando políticas 

públicas locais, acreditando no potencial da população e na luta pela 

igualdade de direitos.

Em 2002 foi iniciada a parceria com o iGMK, com a capacitação de 

jovens para o mercado de trabalho, principalmente nas áreas de 

vendas e rotinas administrativas. Os jovens contam com a dupla 

certificação obtendo assim maiores chances de inserção no Mercado 

de Trabalho. Em 2017 o Pró-Formação iGMK na Pró-

Morato passou a fazer parte da carteira de 

investimentos sociais do ICSHG.

A Pró-Morato valoriza o potencial das 

pessoas e acredita na transformação 

através da solidariedade, da 

ajuda mútua e da disseminação 

do conhecimento, respeitando 

a diversidade, valorizando o 

saber e a autonomia individual. 

É um programa de Qualificação 

Profissional que oferece uma 

oportunidade de inclusão no mercado 

de trabalho para jovens da cidade de 

Francisco Morato. É referência na cidade como 

grande oportunidade de inclusão no mercado de 

trabalho para jovens da cidade. 
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A Fundação Julita foi criada em seis de dezembro de 1951 em 

uma área de mais de 50 mil m², no Jardim São Luís, Zona Sul da 

cidade de São Paulo.  A fim de atender novas demandas, em 1993 

o Estatuto da Fundação Julita foi reescrito, e com o novo Estatuto 

Social, a Fundação passa a beneficiar crianças, adolescentes, jovens 

e idosos em vulnerabilidade social. Hoje, atende diariamente cerca 

de 1.200 pessoas, com idades entre quatro meses e mais de 60 anos. 

A capacitação profissional é a possibilidade de se melhorar o 

futuro dos jovens. Mas, mais importante, é que esse jovem 

adquira sobre si, uma nova visão, um novo contexto, o da evolução 

pessoal, da qualificação, do sucesso pessoal e profissional. De 

evolução pessoal por meio de uma profissão e do aprendizado. 

Hoje, uma das organizações mais antigas do país, a Fundação Julita 

tem seu trabalho reconhecido por meio de certificações e diversas 

premiações.

A Fundação tem parceria com o iGMK desde 2012 onde desenvolve 

cursos para adolescentes, jovens e adultos. O objetivo dessa parceria 

é desenvolver habilidades e potencialidades, além de fortalecer a 

cidadania e os vínculos familiares e comunitários dos atendidos.

CURSOS oferecidos:

 • Assistente Administrativo, para jovens com idade superior aos 16 anos buscando 

o primeiro emprego. 

 • Curso de Qualificação Profissional, voltado para adolescentes na faixa etária de 

14 a 16 anos. 

 • Curso Gestão para o Comércio, no período noturno, destinado a jovens e adultos 

com foco no empreendedorismo e no atendimento ao cliente.

FUNDAÇÃO 
JULITA

“O impacto do projeto Comunidade em 

Movimento na minha vida foi notório e muito 

benéfico! Chegou em um momento muito 

importante, que foi o término do ensino 

médio, onde eu queria ir para a faculdade. A 

partir desse projeto, hoje sou um educador 

contratado no emprego dos meus sonhos, 

atuando com crianças e adolescentes na Julita. 

Então, o Comunidade em Movimento foi um 

divisor de águas na minha vida, não impactou 

apenas a minha vida, mas sim de toda a minha 

família.”

“

Guilherme Melo  |  Aluno da Fundação Julita
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20212020

307 
202 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)

325 
205 

jovens capacitados

jovens inseridos no 
mercado de trabalho
(inserção ainda em                       
andamento)
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O espaço da Casa do Menor Trabalhador de Natal é compartilhado por várias frentes dedicadas a crianças e 

jovens da região. As crianças são atendidas na educação formal, com a Escola Estadual de período integral 

para o ensino fundamental, os jovens são atendidos pela a frente dedicada à capacitação profissional – o Pró-

Formação – e à formação de aprendizes contratados. É constante acontecerem pequenas obras nos espaços, 

porém no ano de 2020, por conta das restrições das atividades presenciais, a gestão da CMT verificou a 

oportunidade de grandes melhorias à estrutura de atendimento ao público, principalmente nas instalações 

do Pró-Formação.

A captação da CMT frente ao Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte - destinados 

exclusivamente para reforma – foi capaz de transformar o espaço. Desde o segundo semestre de 2020 a 

CMT conta com:

Por 19 anos a Pró-Morato atuou no mesmo endereço em Francisco Morato, mas 

o plano de mudança sempre existiu. Procurando instalações mais modernas, um 

novo local foi encontrado em 2021 e, a partir de 15 de setembro do mesmo ano, as 

primeiras atividades no novo endereço tiveram início. Os alunos e a equipe estão 

num espaço maior e mais adequado as atividades propostas pelo curso, contribuindo 

além da aprendizagem em maior acessibilidade para os jovens que vem de diversas 

partes da cidade.

O novo espaço conta com:

DESTAQUES DO 
PERÍODO

CASA DO MENOR 

TRABALHADOR: PRÓ-MORATO

• 05 novas salas de aula

• 02 banheiros com 8 sanitários e 01 ducha, em cada banheiro

• Sala de professores

• Sala da coordenação  

• Sala de atendimento da psicóloga

• Novo Refeitório

• 02 novas áreas de convivência

• Quadras cercadas e independentes

• 06 Salas de aula

• 01 Laboratório de informática

• 01 sala da equipe pedagógica (coordenação e educadores)

• 01 Sala do administrativo

• 01 Sala de Recursos Humanos

• 01 Cozinha

• 01 Auditório multiuso (capacidade para 80 pessoas)

• 01 Sala para aula de música

• Banheiros masculino, feminino e com acessibilidade.

• Elevador

“Esse sempre será nosso objetivo, criar 

oportunidades para que os jovens 

possam transformar suas vidas.” 

“
Diretoria da Pró-Morato  

Com a Casa renovada, 

o time está ainda mais 

engajado e colaborativo, 

e os alunos voltaram 

com muita energia.
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ANO CAPACITADOS INSERIDOS INCLUSÃO (%)

1993/2003 2.132 1.044 49%

2004 658 349 53%

2005 906 453 50%

2006 1.019 662 65%

2007 1.122 856 76%

2008 1.215 911 75%

2009 1.370 877 64%

2010 1.610 1.143 71%

2011 1.543 1.096 71%

2012 1.200 780 65%

2013 1.572 1.164 74%

2014 2.058 1.686 82%

2015 2.131 1.505 71%

2016 2.260 1.592 70%

2017 2.427 1.789 74%

2018 2.523 1.763 70%

2019 2.638 1.865 71%

2020  2.130  1.530 72%

2021 2.000 1.381 69%

TOTAL 32.514 22.446

Acompanhe a evolução dos resultados de formação e 

inserção do iGMK ao longo dos anos. 

O esforço de inserção de 2020 e 2021 continua em 

andamento em todas as organizações parceiras.   

RESULTADOS
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INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS

2021 iGMK
iGMK combinado  

com outras 
contribuições1

Saldo inicial disponível R$ 12.126.387 R$  12.191.658

Entrada de recursos R$ 205.000 R$ 467.016

    Captação R$ 205.000 R$ 467.016

Saída de recursos - R$ 2.172.112 - R$ 2.420.126

    Despesas Administrativas - R$ 10.962 - R$ 12.291

    Despesas dos Projetos - R$ 1.278.540 - R$ 1.528.580

    Resultado Financeiro - R$ 882.609 - R$ 879.254

SALDO FINAL em 2021 R$ 10.159.275 R$ 10.238.548

1 Esta coluna incorpora os valores das contribuições ao Programa Pró-Formação realizadas por empresas 

parceiras, diretamente às Instituições parceiras executantes do Programa, sob nossa coordenação.
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FINANCIADOR

Entre as formas de financiamento direto para 

colaborar com o iGMK, existem as seguintes 

opções:

 • Patrocínio de turmas de 30 alunos

 • Doação de recursos para a formação de 

grupos de jovens

 • Doação de produtos ou serviços

 • Pessoa jurídica que adota o lucro real 

pode deduzir até 1% do imposto devido 

sem qualquer ônus adicional

EMPREGADOR

A partir do perfil profissional solicitado pelas 

empresas parceiras, indicamos grupos de alunos 

para o processo seletivo da empresa. A negociação 

e a contratação ocorrem diretamente entre 

empresa e candidato, ou empresa e organização 

social formadora. Existem as seguintes formas de 

contratação: 

PALESTRANTE

Você gostaria de participar de um projeto social como o nosso, contribuindo com uma palestra para as 

turmas? Envie sua proposta e nossa coordenadora pedagógica entrará em contato para viabilizá-la. 

VISITAS TÉCNICAS

Sua empresa pode oferecer uma visita às turmas Pró-Formação. Essas visitas são muito importantes para a 

vivência dos alunos, que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de conhecer o interior de um local de 

trabalho. Tanto faz se sua empresa é grande ou pequena, sempre teremos interesse em apresentá-la para 

nossos alunos.

BENEFÍCIOS DA PARCERIA

 • Lei do Aprendiz

 • Estágio

 • Contratação direta CLT

 • Facilidade na contratação de jovens capacitados: proximidade 

empresa e aluno, indicação de alunos adequados ao perfil 

solicitado.

 • Participação na formação dos beneficiados, através da indicação 

de conteúdo relevante a ser desenvolvido nos cursos apoiados.

 • Retorno de imagem (associação à causa da capacitação 

profissional).

 • Banner com logo da empresa em eventos do Pró-Formação, no 

caso de parceiros financiadores e de conteúdo.

 • Inserção do logo e nome da empresa na comunicação do iGMK: 

website, materiais impressos, aparições em mídias – sempre à 

escolha do apoiador.

 • Mobilização do voluntariado da empresa em atividades dos 

nossos cursos.

Saiba mais: (11) 2614-2602 | contato@igmk.org.br

COMO PARTICIPAR

São várias as maneiras de ajudar e participar do Pró-Formação.

Seja você uma empresa, uma organização social ou pessoa física sempre haverá 

uma forma de fazer parte da mudança e transformação dos nossos cursos.  E 

não precisa ser de uma única forma. Uma pessoa física pode fazer uma doação 

direta e ser um palestrante, uma empresa pode financiar uma turma ou um 

aluno e também abrir suas portas para uma visita técnica. Escolha e participe!

QUERO AJUDAR...
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 • Marcos Alves 
 • Paula Nunes Miguel
 • Lourdes Luzzim

 • Dr. Manuel Lafer
 • Paula Molina
 • Inês Correia
 • Luciana Reis
 • Dr. Raimundo Nunes
 • Verônica Cannatá
 • Paula Nunes Miguel
 • Wladimir Stein
 • Giovanni Mileo
 • Manuela Vial
 • Daniel Ribeiro
 • Marcela Corrente
 • Edson Soares Valle Belo
 • Tiago Dionísio

VOLUNTÁRIOS 2020 | 2021

AGRADECIMENTOS

Mais um período se passou sempre podendo contar com uma equipe de voluntários que nos 

apoia todos os dias. Nosso muito obrigado especial!

VOLUNTÁRIOS
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DIRETORIA

Diretora Presidente e Vice-Presidente Financeira: 
 • Cristina Medeiros

Diretora Executiva: 
 • Fernanda Levy

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: 
 • Edgar Gleich

Membros:
 • Jack Leon Terpins 

 • Jorge Fernando Koury Lopes 

 • Luiz Stuhlberger 

 • Marcelo Bertini

 • Paula Tortolo

 • Renata Brunetti

 • Ilan Ryfer

EQUIPE DE OPERAÇÕES

Gerente Administrativa e Financeira: 
 • Ana Vial

Coordenadora Pedagógica: 
 • Marisa Marquez

EXPEDIENTE

Projeto editorial e design: Doisemum | Branding + Comunicação.

Fotografias: Acervo iGMK, Ju Neumann, Eduardo Merege, Acervo CMT, 

Acervo Fundação Julita, Acervo Pró-Morato.

EQUIPE +
EXPEDIENTE
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 • KLA – Koury Lopes Advogados Associados
 • Deloitte Brasil
 • Colégio Dante Alighieri
 • RVC 
 • IRKO 
 • Escola Dom Marcolino Dantas
 • Junior Achievement São Paulo
 • Junior Achievement Rio Grande do Norte
 • Escola Sagrada Família
 • Colégio Nossa Senhora das Neves
 • Cemure - Natal
 • Bar Service
 • Restaurante Camarões

 • Restaurante Camarão do Tuca
 • Serhs Natal
 • Ocean Palace Beach
 • Hotel Pestana
 • Holiday Inn Natal
 • Praiamar Natal Hotel & Convention
 • Visual Praia Hotel
 • Cabanas
 • Pinga Fogo
 • Camarões
 • Tábua de Carne

 • Cinemark
 • Klabin SA
 • Instituto CSHG

 • Fidelity
 • Jota Eme Fitafer
 • PwC
 • Ibrain
 • Guararapes
 • Cosern
 • Lojas Don Paco
 • RVC
 • IRKO
 • Honda

 • Coats Corrente
 • Gaspar Engenharia
 • Dixie Toga
 • Hospital do Coração (Natal)
 • Coteminas
 • Drogaria Globo
 • Distribuidora Rio Grandense
 • Hotel Serhs
 • Hospital São Lucas

EMPREGADORES

APOIADORES INSTITUCIONAIS

FINANCIADORESPARCEIROS
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