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PROJETO MENTORES: EXPERIÊNCIA DE UM PROCESSO SELETIVO
No mês de dezembro o Projeto Mentores deu mais um passo
na proposta de potencializar a iniciação profissional e a
empregabilidade dos nossos jovens. A nova etapa foi uma simulação
de entrevista profissional, na qual cada jovem e seu respectivo
mentor (parte da equipe de colaboradores das empresas do Instituto
Société Générale) recriaram a experiência de um processo seletivo.
Na oportunidade, valiosas instruções para o futuro profissional
do grupo foram passadas, tanto no que diz respeito puramente ao
contato entrevistador/entrevistado quanto no conceito da carta de
apresentação e as formas eficazes de elaboração de tal documento.

como focos o compartilhamento coletivo das experiências
vividas na simulação de entrevista (medos, anseios, dúvidas,
expectativas etc) e o retorno sobre o desempenho individual
no processo.

Partimos do princípio que um processo de mentorado deve,
também, incluir conversas e debates abordando assuntos
que não estejam necessariamente e/ou diretamente ligados
ao trabalho, contribuindo para facilitar o aprendizado e
subsequente desenvolvimento da carreira do jovem profissional.
Desta maneira, os encontros são sempre elaborados de forma
Em complemento a essa atividade também foi organizado um dinâmica, ligando os conteúdos tanto com o mercado do
encontro com todos os jovens participantes do Projeto, tendo trabalho quanto com a vida cotidiana dos jovens.

AS BOAS-VINDAS DA “SEMANA DA INTEGRAÇÃO”
destas atividades nós podemos conhecer melhor os jovens
inscritos, compreendendo a motivação e o comprometimento
de cada um deles para inserção nas atividades.
Com a repercussão e o sucesso que a atuação da Vida Jovem
tem apresentado nas comunidades atendidas ocorreu um
grande volume de pré-inscrições, fator esse que veio a
amplificar a valia e abrilhantar a interação ocorrida ao longo
daquela semana tão especial. Nas atividades elaboradas, os
jovens tiveram contato direta e indiretamente com a filosofia
Foi dado, neste mês de dezembro, o pontapé inicial para mais um que rege a nossa Associação, bem como com as nossas
semestre de capacitação dos nossos jovens através da “Semana da competências, através de atividades divertidas e construtivas.
Integração”, que tem como objetivo proporcionar uma série de
atividades aos inscritos para que possam conhecer a Associação A “Semana da Integração” foi um grande sucesso e os
Vida Jovem, a nossa equipe, os cursos oferecidos, os futuros colegas jovens consentidos nas capacitações demonstraram grande
e confirmarem ou não o interesse pelo Projeto. Também através empolgação e disposição para o início efetivo das atividades.

O DESPERTAR DE UMA NOVA VIDA
O jovem que chega na nossa Instituição geralmente possui uma
visão de grande intranquilidade sobre o próprio futuro, a premissa
de que a vida, mesmo acabando de ser iniciada, está fadada ao
fracasso por questões raciais, financeiras, sociais e diversas outras
que, segundo pensa, o define como pessoa e impede que tenha
chances de sucesso.
O grande desafio da equipe da Vida Jovem é romper com esta
lógica e mostrar que o contrário é possível, que há alternativas reais
e aplicáveis. Para tal, soma-se ao nosso trabalho e experiência a
valiosíssima parceria com Instituições e colaboradores que ajudam

a Vida Jovem com carinho e satisfação. Para o despertar do
jovem, para as novas possibilidades de vida e sucesso futuro, é
fundamental o compartilhamento desta visão com a família e
toda a comunidade, construindo essa nova forma de ver a vida.
Esta iniciativa ficou evidenciada no primeiro encontro com
os responsáveis pelos jovens da próxima turma, ocorrido após
a “Semana da Integração”, que contou com quase 100% de
adesão dos pais e responsáveis. Estes marcaram suas presenças
com a participação ativa em todos os momentos através de
questionamentos, opiniões e sugestões. Um grande sucesso!

A VIDA JOVEM PRECISA DE VOCÊ!
Participe ativamente dos nossos projetos, você pode doar através de débito automático e depósitos!
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